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Apresentação
A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins é uma instituição pública
de ensino superior. Sua atuação é norteada pelo princípio da indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com gestão democrática e racionalidade
organizacional em busca da avaliação e do aprimoramento constante da qualidade.
A instituição prima pela produção e difusão do conhecimento em suas
diversas modalidades com vistas à transformação social. A comunidade acadêmica
é composta por docentes, discentes e servidores técnico-administrativos,
desempenhando diversas funções conforme suas atribuições, conectados e
integrados em prol da realização dos objetivos da Unitins.
Os documentos institucionais são finalidades essenciais da instituição o
ensino, a pesquisa e a extensão, integradas na formação de cidadãos qualificados
e competentes para o exercício profissional e comprometidos na busca de soluções
democráticas para as questões de ordem estadual e nacional.
No ano de 2018 a Unitins não só assegurou a continuidade de alguns
dos projetos que estavam em andamento como também criou e implementou
novas propostas nos três pilares que alicerçam a universidade, ampliando
consideravelmente as relações interinstitucionais e sociais com a sociedade,
entidades governamentais e não governamentais, universidades privadas e
federais que só fortaleceram a identidade e as ações da Unitins.
Dentre algumas ações podemos evidenciar o vestibular semestral para
o câmpus de Palmas, do Programa de Iniciação Científica – Pibic, Pibiti, Pivic,
reestruturação da monitoria acadêmica, redução do quantitativo de servidores
contratados, celebração de convênios e parcerias com instituições de grande
expressão nacional e internacional, convergindo para a melhoria da qualidade do
ensino e da educação ofertadas.
Evidencia-se aqui o reflexo do trabalho realizado durante esse ano quando
em 17/12/2018, a instituição foi contemplada com a melhoria do Índice Geral
de Cursos – IGC de “2” para “3”, que vinha constituindo uma luta histórica de
aproximadamente uma década. A partir da nova realidade que se configura com
o IGC “3”, certamente novas possibilidades se abrirão em todas as instâncias
acadêmicas internas e externas.
Reconhecemos o apoio do Governo do Estado, o esforço do trabalho
realizado por cada um e por todos que não mediram esforços para que todo
o processo acadêmico-administrativo-educacional transcorresse de forma
competente, ética e transparente.
Este relatório foi elaborado pelas quatro Pró-Reitorias, juntamente com
seus colaboradores dos quatro Câmpus e tem como principal objetivo descrever
as ações realizadas durante o ano de 2018 que, certamente servirão de subsídios
para o planejamento das atividades de 2019.
Reconhecemos de forma sincera, a toda a equipe da Unitins que,
individual e ou coletivamente, mesmo diante de tantos obstáculos, se mantiveram

perseverantes acreditando que a Unitins só está crescendo porque cada um de
nós é parte integrante dela.
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor

2 Diretoria de Tecnologia da Informação
A Coordenadoria de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica trabalha com a
padronização de documentação para levantamento de demandas, registros e testes
de Projetos de Sistemas.
Objetivos:
1. Padronizar a forma com que a equipe de Desenvolvimento de Sistemas e
Inovação documentará um novo sistema.
2. Levantar requisitos, realizar os testes e entregar um projeto de sistemas.
Público-alvo: Servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação.
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas
Foram criados vários documentos para padronização do desenvolvimento de
softwares. Dentre eles, Modelo para Oficialização de Demanda de Software, no qual
o demandante deverá preencher para iniciar o levantamento da demanda no setor:
plano de projeto; documentação do projeto; plano de teste de software; ata de reunião
para levantamento de requisitos e protótipo de projeto padrão, de código padrão para
início do desenvolvimento de um sistema.

tins.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Gerir o planejamento em conformidade com as demandas dos setores da UniDesenvolvimento do novo portal de Concursos/Seleções (fase 1)

Objetivo: Modernizar o acesso e segurança dos candidatos aos certames ofertados pela Unitins.
Público-alvo: Alunos concluintes do ensino médio e candidatos participantes
dos processos seletivos organizados pela Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nova versão de visualização e acesso a todos os processos seletivos já realizados pela Unitins, bem como, atualização de vários processos/etapas internos de
gerenciamento, inscrições e acompanhamento dos processos seletivos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados:
• Ausência de um setor cliente para definições dos processos;
• Tempo para desenvolvimento dos módulos de certames já demandados;
• Equipe de desenvolvedores reduzida para trabalhar no projeto que é complexo.
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Estratégica - SGE
Objetivos:
• Promover e facilitar o acesso às informações estratégicas em tempo real para
subsidiar a gestão da universidade nas tomadas de decisões;
• Realizar planejamento das ações a serem desenvolvidas por cada uma das
Pró-Reitorias, diretorias e coordenações;
• Acompanhamento dos resultados obtidos.
Público-alvo: Servidores da Unitins.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
O SGE permite com que cada setor da Unitins possa realizar o registro/planejamento de suas ações durante o ano. É um sistema cujas ações devem estar diretamente ligadas ao mapa estratégico da instituição e permitirá aos pró-reitores, diretores,
coordenadores e reitoria, o acompanhamento das ações com as devidas evidências
de suas conclusões.
Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Estágio não supervisionado SGENO (fase 1)
Objetivos:
• O SGENO visa atender as necessidades a coordenação de estágio não
supervisionado, com o cadastro e controle de todas as informações do estágio
não supervisionado do aluno.
• Permitir a geração de relatórios que auxiliem na gestão educacional da Unitins.
Público-alvo: Alunos da Unitins.
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas
O sistema permitirá com que a Coordenação de Assuntos Estudantis tenha
maior controle sobre quais alunos estão em estágio não supervisionado, bem como,
quais alunos entregaram ou não os relatórios de estágio, além de disponibilizar relatórios para que a Coordenação de Assuntos Estudantis possa agilizar o levantamento de
informações referentes ao estágio não supervisionado dos alunos da Unitins.
Desenvolvimento do Repositório Digital de Trabalhos de Conclusão de
Curso - TCC (fase 1)
Objetivos:
• Permitir que os alunos postem a versão final corrigida do seus TCCs para
consulta e referência bibliográfica em outros trabalhos, artigos etc..
• Permitir que os trabalhos de conclusão de curso estejam disponíveis para
consulta em tempo real via acesso à internet.
Público-alvo: Alunos da Unitins, Coordenações de Curso, Biblioteca, Comunidade Acadêmica e Comunidade Externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O sistema permitirá com que o aluno da Unitins ao concluir as correções do
seu TCC, realize a postagem do seu trabalho no repositório, uma vez validado pelo
Orientador/Coordenação do Curso estará disponível para acesso público via internet e
poderá ser utilizado como referencial teórico em outros trabalhos, artigos etc..
Biblioteca Virtual - Integração com Sistema Pearson
Objetivo: Permitir que os alunos, professores e demais pessoas autorizadas,
possam acessar a plataforma virtual Pearson por meio da integração com a central de
aplicativos e do portal do aluno da Unitins.
Público-alvo: Alunos, Professores e demais servidores da Unitins com permissão de acesso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O sistema permite acesso à plataforma Pearson por meio da integração entre os

ambientes digitais da Unitins e a ferramenta terceirizada da Pearson para autenticação
inicial e posterior acesso via APP Pearson e/ou Portal na plataforma BV.

ção.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A mudança da plataforma Pearson trouxe instabilidade no processo de integraImplantação do Sistema de Geração de Ficha Catalográfica on-line

Objetivo: Permitir com que os acadêmicos possam gerar as Fichas Catalográficas dos seus TCC´s sem a necessidade de enviar solicitação para que a Biblioteca da
Unitins realize esse trabalho.
Público-alvo: Acadêmicos da Unitins.
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas
O sistema permite que o acadêmico gere a ficha catalográfica do seu trabalho
de forma rápida e fácil, apenas informando os dados necessários do seu trabalho para
que o sistema possa gerar a “imagem” ou “pdf” da ficha contendo o referencial teórico
do trabalho do acadêmico.
Desenvolvimento APP 96FMUnitins
Objetivo: Permitir acesso à programação em tempo real da Rádio Unitins por
meio de celulares e/ou tablets com sistema operacional Android.
Público-alvo: Comunidade acadêmica e externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O sistema permite o acompanhamento em tempo real da programação da Rádio
Unitins. O aplicativo pode ser baixado para celulares e/ou tablets utilizando a pesquisa
disponível na loja de aplicativos do Google.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Criação de conta institucional para publicação na Apple Store.
2.1 Coordenadoria de manutenção de sistemas
Serviços de suporte e principais melhorias/correções realizados nos sistemas internos.
Objetivos:
• Garantir a segurança e implementando novas funcionalidades aos sistemas
utilizados na Unitins. Durante o período foram registrados mais de 5000 (cinco
mil) atendimentos especializados aos usuários dos serviços de TI da Unitins.
• Capacitações e treinamentos organizados diretamente pela equipe de Suporte
dos sistemas internos.
Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral e setores de gestão da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Foram implementadas correções de funcionalidades de segurança nos
seguintes sistemas:
• Sistema para Eventos: atualização dos protocolos e procedimentos de
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segurança do gerenciamento de eventos e emissão de certificados.
SAP: Foram realizadas correções para permitir a oferta de disciplinas existentes
em mais de uma matriz objetivando a formação de única turma.
I-protocolo: alteração na emissão de boletos para o novo convênio e
modificações no limite de upload dos anexos nos chamados abertos pelos
discentes na ferramenta.
Portal Institucional: melhorias nos protocolos de segurança de acesso as
informações no portal da Unitins.
Portal da Transparência (Acesso à Informação): correções na visualização de
informações temporais sobre cargo e lotação dos servidores.
Portal do Aluno: atualização de protocolos e procedimentos de segurança para
acessos dos acadêmicos as suas ferramentas e melhorias no layout da página
inicial dos aplicativos.
Área de acesso aos Aplicativos Institucionais (APPS): atualização da versão do
serviço público de proteção “reCAPTCHA” na tela de login e melhoramos a área
de Notícias.
Treinamento e capacitações: realização de capacitações e treinamentos para
utilização dos serviços de TI ofertados aos servidores administrativos, docentes
e acadêmicos da Unitins. Ex.: plataforma EDUC@, Gestão Acadêmica e
aplicativos setoriais.
Seleção Simplificada de Docentes: desenvolvimento de versão completa para o
processo seletivo simplificado de docentes e versão reduzida da ferramenta em
decorrência de mudança no processo de cadastro e seleção dos candidatos.
Cadastro Nacional de “Carteira Estudantil”: Realizamos o envio dos cadastros
de 1854 acadêmicos da instituição no sistema (http://seb.inep.gov.br/seb/). Os
dados foram validados pelo sistema do Inep e estão disponíveis para que os
alunos façam suas carteirinhas via APP conforme apresentado no manual do
sistema.

Desenvolvimento de novo site da Biblioteca
Objetivo: Centralizar as informações disponibilizadas pelas bibliotecas dos
câmpus da Unitins.
Público-alvo: Usuários das Bibliotecas (SIBUNI).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi desenvolvido novo site das bibliotecas institucionais, concentrando assim
as informações e acessos disponibilizados pelo setor. Conteúdo estrutura com ferramentas, acervos, legislação, tutoriais, localização e horários de atendimento de cada
unidade.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Indisponibilidade de profissional webdesigner para o desenvolvimento conceitual e tratamento de imagens para o site.
Melhorias no Sistema de Cadastro Único de Usuários (CADUN)
Objetivo: Atualização da base de dados do Sistema CADUN em conformidade
com a nova estrutura de cargos implantada na Unitins em 2019, conforme reestruturação administrativa promovida pelo Governo do Estado.
Público-alvo: Técnico-administrativos e Docentes.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Implementação da nova estrutura de cargos e setores da Unitins conforme legislação vigente, incluindo a listagem atualizada de responsáveis por cada setor.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Registros de movimentações de servidores entre os setores da instituição
Melhoria no Sistema de Questionário
Objetivo: Expandir a possibilidade de utilização da ferramenta de questionários,
criada inicialmente como demanda da CPA.
Público-alvo: Técnico-administrativos, docentes, discentes e público externo.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi implementada a possibilidade de se utilizar uma lista/grupo customizada de
pessoas que podem responder um questionário, permitindo dessa maneira, que o sistema seja utilizado para outros fins que não sejam somente para os relatórios anuais
da CPA. Assim, a ferramenta oferece um processo de controle eficaz frente às demandas por levantamento de informações/opiniões de grupos específicos de usuários
cadastrados nas bases de dados da Unitins.

2.2 Coordenadoria de redes e segurança da informação
cos

Atualização e implantação de ferramentas baseadas em softwares públi-

Objetivo: Aprimorar os processos e serviços de TI da Unitins a partir de implantação e/ou atualização de tecnologias públicas consolidadas e validadas em suas
arquiteturas de segurança.
Público-alvo: Membros dos corpos docente, discente, técnico-administrativo e
comunidade geral que utilizam os recursos da instituição.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Implantação e treinamentos para utilização da ferramenta <https://atendimento.
unitins.br> buscando aprimorar a gestão de empréstimos de equipamentos nas
unidades descentralizadas da Unitins.
• Implantação da ferramenta de e-mail marketing da instituição, utilizando um
software livre chamado PHPLIST disponível para acesso no endereço <https://
mktmail.unitins.br>.
Dificuldades ou obstáculos ou obstáculos encontrados:
• Curva de aprendizagem para a correta utilização dos recursos disponíveis no
sistema;
• Implantação de sistema de backups de dados em parceria com a ATI (Agência
de Tecnologia da Informação do Estado).
Objetivo: Garantir a continuidade dos serviços e dados disponibilizados pela
instituição em situações como, deleção acidental de informações, ataques cibernéticos ou falhas de equipamentos (hardware de armazenamento).
Público-alvo: Membros do corpo docente, discente, técnico-administrativo e
comunidade geral que utilizam os recursos da instituição.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Por meio de parceria junto a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do
Tocantins, foi disponibilizado espaço de armazenamento para a realização de backups
dos dados e sistemas da instituição dentro do ambiente da referida agência, assim em
caso de quaisquer incidentes tecnológicos da Sede administrativa da Unitins, os dados
críticos da instituição estarão disponíveis em um ambiente externo para restauração.
Dificuldades ou obstáculos encontrados:
• Limitação do tempo de retenção do backup a um período de 15 (quinze) dias,
devido a grande massa de dados gerados na instituição em relação ao espaço
disponibilizado pela Agência.
• Modelo de backup condicionado ao pleno funcionamento da infraestrutura de
fibra óptica que conecta a Agência à Unitins;
• Licenciamento de softwares corporativos profissionais para a realização dos
backups.
Evolução do sistema de webconferênia e aquisição de Equipamentos para
montagem de salas nos câmpus
Objetivo: Dotar a instituição com um ambiente para a realização de reuniões
on-line (webconferência) visando à redução de custos com telefonemas, viagens e
diárias.
Público-alvo: Membros dos corpos docente, discente, técnico-administrativo e
comunidade geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Com o aumento da demanda pela realização de reuniões por webconferência,
e problemas de compatibilidade com alguns navegadores, foi preciso atualizar o ambiente de modo a garantir que as reuniões acontecessem sem problemas em todos os
equipamentos utilizados.
Com a atualização realizada problemas de compatibilidade foram sanados. Assim, as reuniões não têm mais apresentado problemas relacionados à compatibilidade
de navegadores e agora é possível participar das reuniões por meio de dispositivos
móveis compatíveis com HTML5.
Além disso, foram iniciados processos para a aquisição de câmeras, microfones, caixas de som e televisores para a montagem de salas de reuniões permanentes,
tornando as reuniões mais profissionais e produtivas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Ausência de salas adequadas para utilização dos equipamentos contemplando
mobiliário adequado ao propósito do serviço e links de internet instáveis em algumas
unidades do interior.
Nova estrutura para a Rádio Unitins On-line
Objetivos: Disponibilizar os conteúdos da rádio Unitins por meio da internet e
APP Android.
Público-alvo: Membros dos corpos docentes, discentes, técnico-administrativos e comunidade geral que utilizam os recursos da instituição.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Para realizar a transmissão dos conteúdos gerados pela Rádio Unitins pela in-

ternet e APP Android, foi realizada a interligação do sinal de áudio com alta qualidade
do estúdio ao CPD, para processamento em servidor de streaming;
Para processamento e transmissão, foram utilizados os softwares livres BUTT
(Broadcast Using This Tool) e o Icecast, rodando em uma máquina virtual com o Sistema operacional Windows.
Abertura de processo para aquisição de equipamentos e serviços de TI
Objetivos: Adquirir de computadores, equipamentos para webconferência,
equipamentos para digitalização de documentos, licenças de softwares, ferramentas,
componentes, cabos, produtos e equipamentos para manutenção e evolução do parque tecnológico da Unitins.
Público-alvo: Docentes, acadêmicos e usuários dos escritórios modelos dos
curso de Direito, acadêmicos em uso de laboratórios de informática, equipe técnica de
TI e usuários administrativos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Os seguintes processos foram iniciados durante o período, em fase de conclusão
ou já finalizados no ano de 2019:
• Computadores e nobreak´s: equipamentos para atender setores administrativos
e acadêmicos de laboratórios e escritórios modelos;
• Scanner para digitalização de documentos nos escritórios modelos do curso de
Direito;
• Equipamentos (Switches) para reposição e ampliação da rede de dados nas
unidades da Unitins;
• ArcGis: utilizado pelo curso de Engenharia Agronômica fornecendo
aos acadêmicos o contato com uma ferramenta completa e precisa de
geoprocessamento;
• Antivírus: utilizado em todos os computadores da instituição, visando mitigar
incidentes de segurança causados por malwares;
• Microsoft: utilizado em todos os computadores da instituição, inclusive os
servidores, o licenciamento é essencial considerando que todas as soluções
disponibilizadas pela instituição são baseadas em soluções Microsoft (Sistema
operacional, Servidores, suíte de escritório, bancos de dados);
• Aquisição de HD´s para Storage HP: equipamentos de reposição para solução
de armazenamentos de dados;
• Aparelhos para ponto de acesso Wifi (Access Point): para ampliação do serviço
de Wifi nas unidades da Instituição;
• Aquisição de detectores de metal portáteis: atender a demanda por segurança
em vestibulares e concursos promovidos pela Unitins;
• Servidores de arquivos – NAS: equipamentos para armazenamento local de
dados;
• Peças, componentes e ferramentas: processo para aquisição de componentes
para reposição, como memória, HD, mouse, teclado, cabos de rede, cabos
HDMI, conversores de mídia e outros cabos, produtos e ferramentas para a
realização da manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos.
Valor total do investimento (aproximado): R$ 700.000,00
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Formalização de processos em atenção às mudanças implementadas pela criação da Agência de TI do estado (ATI), na qual a Unitins continuou com estrutura pró-

pria de TI compatibilizando o rito processual as normativas aplicadas a ATI.
Links de dados para câmpus do interior com fibra óptica
Objetivo: Contratar links de dados para as unidades localizadas nas cidades de
Dianópolis, Araguatins e Augustinópolis, utilizando tecnologia em fibra óptica.
Público-alvo: Membros do corpo docente, discentes, técnico-administrativo das
referidas unidades.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Por meio de um aditivo de contrato foi possível a contratação e link de internet
dedicado para o câmpus de Dianópolis, melhorando consideravelmente o acesso à
internet no referido câmpus.
Foi realizada a contratação de links de internet para os câmpus de Araguatins
e Augustinópolis, que passaram a ter acesso à internet com maior velocidade e qualidade.
Com a instalação dos links dedicados foram interligadas as respectivas unidades com a Reitoria por meio de uma rede VPN.
Formalização de processo para manutenção e interligação do Câmpus de
Palmas a rede Metrotins
Objetivos:
• Convênio entre Unitins, UFT e Fapto para aporte financeiro visando a
manutenção da rede Metrotins.
• Interligação do câmpus Palmas à rede que já conta com ponto de instalado na
Sede da Unitins em Palmas.
Público-alvo: Membros dos corpos docente, discente, técnico-administrativo e
comunidade que acessa os serviços via internet da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Formalização de termo de convênio entre a Unitins, UFT e Fapto visando o aporte financeiro por parte da Unitins para manutenção da rede Metrotins, disponibilizando
internet de alta velocidade a Sede administrativa da Unitins e interligando o câmpus
Palmas a mesma rede.
Valor anual: R$ 94.847,76
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Entendimento processual do modelo de parceria para manutenção da rede Metrotins com aporte financeiro;

2.3 Assessoria de comunicação – Ascom
De modo geral, o objetivo da Assessoria de Comunicação da Unitins é reforçar
o conceito e a imagem de Instituição de Ensino Superior (IES) pública, totalmente gratuita e de qualidade, ampliando sua visibilidade e sua legitimação ante a sociedade,
além da divulgação de eventos, ações e produções acadêmicas no âmbito interno
e externo, por meio da imprensa em geral. O público-alvo das ações da Ascom é a
comunidade acadêmica, considerada como público interno, e a sociedade em geral,
atingida por meio das mídias de imprensa e redes sociais.
Entre as ferramentas e mídias utilizadas em 2019 para atender à comunicação
interna e externa da Unitins, a Ascom dispõe e gerencia todo o conteúdo publicado

nas seguintes mídias: portal da Unitins na internet <https://www.unitins.br>; e-maill
institucional;
a) página no Facebook <https://www.facebook.com/unitinsoficial/>, que
tem atualmente mais de 6 (seis) mil seguidores;
b) perfil no Instagram (@unitins_oficial), criado em 28 de outubro de 2018
e que já conta com mais de 5 (cinco) mil seguidores;
c) perfil no Twitter (@unitins), conta que foi recuperada em 10 de outubro
de 2018, contando atualmente com mais de 1,9 mil seguidores;
d) conta no LinkedIn, perfil já existente, que a Ascom tomou conhecimento
somente em julho e requereu acesso direto com a Administração da
rede;
e) Google Business;
f) Canal Institucional da Unitins YouTube.
A partir de junho de 2019 a Ascom também passou a gerenciar as redes
sociais da rádio 96FM, que conta com página do Facebook <https://www.facebook.
com/96fmto/>; e perfil do Instagram <https://www.instagram.com/96fmto/?hl=ptbr>.
A Unitins ainda não dispõe de contrato com empresa para realizar o clipping
completo de veiculações com menção à universidade, portanto, a Ascom não
dispõe de tal informação. Em 2018 houve a tentativa de contratação do serviço,
mas por falta de orçamento não foi possível prosseguir com o processo. Em agosto
de 2019 lançamos um novo pedido de contratação de empresa especializada no
ramo, o qual está em andamento administrativo. A expectativa é de que em 2020
a Ascom conte com esse serviço.
No início de 2019 os quadros das Galerias de Reitores, de Servidores
e Honoris Causa foram instalados no corredor térreo no bloco “A” da Sede
Administrativa.
Os processos administrativos iniciados em agosto de 2018 foram licitados
e as Atas de Registro de Preços estão vigentes desde julho desse ano. As atas
resultantes de pedidos da Ascom e em vigência contemplam: material gráfico
e de comunicação visual; bandeiras e mastros internos e externos; materiais
promocionais; ornamentação e decoração; materiais de expediente personalizados;
alimentação/buffet e camisetas e bonés.
Em setembro deste ano coube a Ascom iniciar o processo para aquisição
de coletes de identificação dos colaboradores envolvidos nos concursos realizados
pela Unitins. O processo deu-se via dispensa de licitação e o primeiro processo
seletivo que contou com o uso dos coletes personalizados e institucionais foi o
Vestibular 2020/1, cujas provas foram aplicadas em 1º de dezembro de 2019,
conforme fotos a seguir.

Também em setembro deste ano a Ascom demandou a aquisição de
equipamentos fotográficos, de vídeo e acessórios. O processo encontra-se em
fase administrativa com pregão eletrônico marcado para 19 de dezembro. A
expectativa é de que em 2020 a instituição disponha de equipamentos de última
geração para atender a crescente demanda por cobertura fotográfica e produção
de vídeos, também para redes sociais.
Quanto às produções da Ascom no que tange notícias, notas, fotos e peças
gráficas de divulgação, seguem gráficos com os dados referentes ao período de
janeiro a novembro de 2019. O gráfico de “Fotografias” considera eventos ou ações
que acompanhadas, relacionando também a quantidade de fotos produzidas. O
gráfico “Design” relaciona campanhas/ações para as quais foram produzidas
peças publicitárias, apresentando ainda a quantidade de peças produzidas no
total (Exemplo: vestibular – uma pasta, mas com dezenas de peças produzidas).

Seguem a seguir os dados das redes sociais oficiais gerenciadas pela
Ascom, tanto da Unitins quanto da 96 FM.

Resumo cronológico das principais atividades:
Janeiro:
• divulgação do Processo Seletivo Simplificado para contratação de docentes;
• resultados do Vestibular 2019/1 e SISU ;
• realização de solenidades de colação de grau do câmpus de Palmas.
Fevereiro:
• solenidades de
colação de
grau dos
câmpus d
e
Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis;
• recepção aos calouros com produção de matérias, peças gráficas e cobertura
fotográfica em Palmas;
• cobertura e atendimento à imprensa quanto à migração da estrutura e servidores
da extinta Redesat para a Unitins.
Março:
• início da produção gráfica de peças para a Agrotins 2019;
• Simdefi – evento que contou com produções gráficas da Ascom, cobertura
jornalística, fotográfica e de redes sociais;
• ações do “Mês da mulher” que contaram com produções gráficas da Ascom,
cobertura jornalística, fotográfica e de redes sociais.
Abril:
• continuidade da produção gráfica de peças para a Agrotins 2019;
• produção da nova marca da 96 FM;
• lançamento do Vestibular 2019/2 Câmpus Palmas;
• Jiuni Palmas.
Em abril houve o lançamento do processo seletivo com oferta de 160 (cento e
sessenta) vagas para ingresso de acadêmicos nos quatro cursos ofertados no câmpus
de Palmas. Para esse certame desenvolvemos campanha de divulgação com foco na
capital e em municípios vizinhos, com apoio da Secom para impressão das peças,
contemplando:
5 (cinco) mil panfletos/flyers A5; 20 banners 1,0 x 1,5M; 40 adesivos perfurados
para veículos; spot para veiculação em rádios; 01 lona para ground 7 x 3M; 60 unidades de cartazes A3.

Maio:
• Considerando a divulgação intensa da Unitins na Agrotins, a Ascom conseguiu
com a Secom a produção de:3 (três) mil panfletos/flyers A5 genéricos da
expertise da Unitins para ofertar pós- graduação lato sensu na área Agro;
• 1(um) mil folders das revistas científicas;
• 1 (um) mil folders da Proex;
• 1(um) mil folders do projeto “Um olhar para os Quelônios do Tocantins”;
• 8 (oito) banners 1,0 x 1, M sendo um para cada curso do câmpus Palmas,
dois de insetos (projeto do prof. Efrain), um de defensivos naturais (projeto da
profª Roberta Zani) e um do Momento Saúde (projeto do curso de Enfermagem/
câmpus Augustinópolis);
Ainda para a Agrotins 2019, por meio de contrato de estrutura para eventos, a
Ascom preparou a vitrine da Unitins com estandes climatizadas para mini auditório;
redação para as equipes de rádio e televisão (TV); da Ascom para exposições do
NUTA e do Museu de Zoologia e Taxidermia; para atividades e reuniões acadêmicas,
atendimentos de saúde, de orientação jurídica e de assistência social; além de área
de exposição aberta com piso do tipo tablado com carpete, bebedouros, freezers, climatizadores, mesas e cadeiras.

Junho:
• Em junho a Ascom atuou na promoção e cobertura de eventos como o Caipiritins,
• lançamento do edital Pibiex, lançamento do edital de transferência externa
2019/2,
• Provas do Vestibular 2019/2 câmpus Palmas, entre outros. Em junho, também,
iniciou-se a produção de peças gráficas para a Semana Pedagógica 2019/2.
Julho:
• Já no mês de julho, destaca-se a realização da Semana Pedagógica 2019/2,
• para a qual a Ascom utilizou tendas com fechamento lateral, piso tipo tablado
com carpete,
• Som ambiente para recepção aos participantes do evento, fornecimento de
coffee break com cardápio variado para os dois dias de evento,
• Além de duas estruturas de ground (2,0 x 2,5 M cada) para o palco do auditório.

No evento a Ascom atuou desde a divulgação prévia quanto durante com cobertura fotográfica, jornalística, de redes sociais, cerimonial e outras atividades.

Ainda em julho a Ascom realizou produções gráficas e de jornalismo para a
divulgação da eleição de membros para o Consepe e Consuni; preparação para as
colações de grau do mês de agosto e recepção aos calouros de Palmas.
Agosto:
Em agosto destaca-se a atuação da Ascom nas colações de grau, recepção aos
calouros do câmpus de Palmas, preparação de peças para o Vestibular 2020/1, etapa
estadual do Jiuni 2019 em Araguatins, comemoração dos cinco anos de implantação
docCâmpus de Augustinópolis e início das divulgações alusivas ao Enade 2019.
Setembro:
No mês de setembro foi publicado o edital do Vestibular 2020/1, para o qual
também desenvolvemos uma forte campanha de divulgação, dessa vez, abrangendo
o Tocantins como um todo, visto que as vagas ofertadas são para todos os câmpus
da universidade. Novamente com apoio da Secom a campanha citada contemplou
21.000 mil panfletos/flyers tamanho A5; VT de 15 (quinze) segundos para emissoras
de TV; Impulsionamento/postagens patrocinadas nas redes sociais; 110 (cento e dez)
cartazes; além de spot de 15 (quinze) segundos para as rádios comerciais e 30 (trinta)
segundos para rádios comunitárias.
Pela primeira vez na divulgação do Vestibular, a Ascom valeu-se de personagens da própria instituição. Um acadêmico de cada curso do câmpus de Palmas, indicado pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis/Proex, participou da campanha
com prévia autorização do uso de imagens. A intenção foi valorizar os acadêmicos da
instituição e dar uma identidade visual mais real à divulgação.
Em Palmas a equipe de divulgação esteve em 25 (vinte e cinco) instituições de
ensino, entre escolas e cursinhos preparatórios. A equipe também realizou panfletagem nas feiras livres, estações de ônibus e avenidas movimentadas da cidade, como
JK e Tocantins, em Taquaralto.
A equipe de divulgação de Dianópolis esteve em 19 (dezenove) unidades de
ensino localizadas na cidade e em municípios vizinhos da região Sudeste (Natividade,
Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Taguatinga, Combinado, Lavandeira,
Aurora do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Novo Jardim, Conceição do Tocantins e
Lavandeira).
Já a equipe de Augustinópolis esteve presente em 19 (dezenove) unidades de
ensino, localizadas nos municípios de Augustinópolis e cidades vizinhas da região

(Praia Norte, Sampaio, Carrasco Bonito, Buriti do Tocantins, Axixá, Sítio Novo, São
Miguel do Tocantins, Itaguatins, Esperantina, São Sebastião e Sampaio), além de ter
realizado panfletagem no comércio e eventos de grande movimentação na cidade.
Em Araguatins a equipe de divulgação esteve em 16 (dezesseis) unidades de
ensino, localizadas em Araguatins e região (Ananás, Angico, Luzinópolis, São Bento,
Cachoeirinha e povoados), além de realizar panfletagem em exposições agropecuárias, feiras livres e divulgação em rádios locais.

Aproveitando o potencial de alcance das redes sociais, no período de
setembro a novembro,
a Ascom desenvolveu ampla divulgação com cards e impulsionamento/
postagens patrocinadas nas redes sociais.
Outubro:
No mês de outubro a Ascom fez a divulgação, cobertura jornalística,
fotográfica e cerimonial de eventos como Semana Acadêmica de Direito, de
Serviço Social, Jornada de Iniciação Científica, Dia do Servidor, II Semana de
Direitos Humanos e Encontro de Internacionalização do Ensino Superior. Para a
XXVI Jornada de Iniciação Científica a Ascom também viabilizou coffe break para
80 (oitenta) pessoas e no Dia do Servidor foi disponibilizado, também, coffe break
para 300 (trezentas) pessoas nos quatro municípios com câmpus.

Novembro:
No mês de novembro a Ascom realizou a produção gráfica e divulgação do Vestibular 2020/1 para o câmpus de Paraíso, que teve sua abertura recém-autorizada pelo
Governo do Estado. Dessa vez, sem apoio da Secom para a impressão de materiais
de divulgação, devido à falta de orçamento, a Ascom viabilizou via patrocínio dos próprios servidores a confecção de 5 (cinco) mil panfletos. Contando contrato vigente com
a copiadora, fez-se a impressão de 50 (cinquenta) cartazes e, com apoio da equipe da
96 FM, produziu-se spot de divulgação para rádios comunitárias.

Ainda no mês de novembro a equipe da Ascom realizou a cobertura
jornalística, fotográfica e de redes sociais da participação de acadêmicos da
Unitins no X Congresso Internacional em Direitos Humanos, realizado em Palmas.
Discentes do câmpus de Augustinópolis foram premiados em 1º, 2º e 3º lugares
no Congresso.
•
•
•

Dezembro:
mostra Entomológica;
curso sobre APP do Ribeirão Taquaruçu Grande;
entrega de presentes da campanha Natal Solidário, realizada pelo quinto ano
consecutivo em parceria com o Papai Noel dos Correios, na Escola Municipal
de tempo Integral Professor Fidêncio Bogo, em Taquaruçu. Ao todo esse ano
foram adotadas 280 (duzentas e oitenta) cartas.

2.3 Ouvidoria
Este relatório apresenta as demandas recebidas pela Ouvidoria da Universidade
Estadual do Tocantins ao longo do ano de 2019 com análise dos dados referentes às
manifestações típicas deste setor; demonstração gráfica do percentual de atividades;
equipe que compõe a Ouvidoria; dificuldades e obstáculos enfrentados e sugestões
para melhoria. O presente documento atende à determinação legal expressa no art.
30, inciso III da Lei de Acesso à Informação Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; às
exigências da Controladoria Geral do Estado (CGE) expressas na Instrução Normativa
CGE Nº 03, de 16 de julho de 2014, art. 5º, inciso VII e demais recomendações da
Controladoria Geral da União e documentos correlatos.
A Ouvidoria da Unitins vem cumprindo seu papel, de forma autônoma, desde
2013, quando o próprio órgão começou a receber suas demandas. Regulamentada
em 2018, na atual gestão, a Ouvidoria da Unitins fortaleceu-se como instrumento democrático de participação popular da comunidade universitária e sociedade civil.
Em cumprimento à legislação vigente e em respeito ao trabalho desenvolvido,
apresentamos o Relatório da Ouvidoria da Unitins, referente ao ano de 2019. Este relatório contempla dados estatísticos das demandas recebidas, principalmente, sobre
gestão administrativa, pedagógica e de pessoas, uma vez que, como importante instrumento de gestão, a Ouvidoria recebe as impressões de toda comunidade interna e
externa sobre a prestação de serviços públicos disponibilizados pela universidade por
meio de: elogios, sugestões, reclamações, denúncias ou informações. Insta ressaltar
que há também outro tipo de manifestação denominada pela CGU (Controladoria Geral da União) como comunicações (quando a denúncia não é identificada), entretanto,
o SGO ainda não faz essa tipificação.
A estrutura deste relatório traz as manifestações recebidas pelo Sistema Geral
de Ouvidorias do Estado que, após a classificação, são encaminhadas para a Ouvidoria da Unitins a fim de darmos andamento em busca da resposta esperada. Este ano,
em comparação ao ano passado, percebeu-se uma diminuição no número total de
manifestações, sejam elas via SGO ou e-mail e por telefone.
Por fim, este relatório demonstra dados quantitativos e qualitativos registrados e
agrupados trimestralmente, bem como observações desta Ouvidoria acerca de dificuldades enfrentadas e sugestões de melhorias.
Legislações/regulamentações pertinentes:
Lei 13.460/2017 (Lei de Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços Públicos)
que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública.
Decreto Nº 5.919, de 25 de março de 2019 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário.
Regimento Interno da Ouvidoria aprovado pelo Conselho Universitário em 18 de
junho de 2018.
Leis Federais Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018 (Simplificação de Serviços Públicos) que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) que
regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º
do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Instrução Normativa CGE Nº 03, de 16 de julho de 2014 que dispõe e organiza
a Rede de Gestão de Ouvidoria do Estado do Tocantins – RGOUV.
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 que dispõe sobre a simplificação do
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reco-

nhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a
Carta de Serviços ao Usuário.
Instrução Normativa OGU Nº 04, de 06 de novembro de 2017. Instituiu o procedimento Me-Ouv para acesso automatizado ao Sistema Informatizado de Ouvidorias
(e-Ouv) por meio de aplicativos cívicos no âmbito do Programa de Avaliação de Serviços e Políticas Públicas – PROCID.
Meios de atendimento
O atendimento teve início no primeiro dia útil de 2019 e estendeu-se até mês
de dezembro do corrente ano, entretanto, por razão de fechamento deste relatório, os
dados foram compilados até o dia 26 de novembro de 2019.
Meios de registro de demandas:
https://ouvidoria.to.gov.br/;
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoM anifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f (em fase de implantação pelo governo estadual);
e-mail institucional: <ouvidoria@unitins.br>;
telefone para contato: (63) 3218-2941;
endereço: Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Sede Administrativa, Bloco B.
CEP: 77020-122, Palmas/TO.
Equipe:
Hosana da Silva de Melo – Ouvidora Geral
Vanessa Leal Sousa – Interlocutora.
Dados quantitativos e qualitativos

ATENDIMENTOS - OUVIDORIA
10%

presenciais/telefone
SGO/e-mail

Atendimentos da Ouvidoria no trimestre JAN/FEV/MAR:
As manifestações no primeiro trimestre do ano trouxeram vários posicionamentos da comunidade acadêmica e da externa, principalmente no setor de Gestão Pedagógica, ocasionados pelo edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação
temporária de professores nos câmpus da instituição. Também foram registrados pedidos de informações sobre a gestão administrativa, já que a Unitins, assim como todo
o estado, passou por reforma em sua estrutura.
Além do sistema da Controladoria Geral do Estado, a Ouvidoria da Unitins também cumpre seu papel por telefone, e-mail e presencialmente nas mesmas modalidades legais e registrou 246 (duzentas e quarenta e seis) demandas, que aqui chamaremos de “demandas genéricas” e 26 pelo SGO, perfazendo o total de 272 (duzentos e
setenta e dois) atendimentos finalizados no primeiro trimestre – ANEXO I.

ATENDIMENTOS - OUVIDORIA
14%

presenciais/telefone
SGO/e-mail

Atendimentos da Ouvidoria no trimestre ABR/MAIO/JUN:
No segundo trimestre percebeu-se que houve uma queda no número de manifestações em relação ao primeiro, apesar das demandas por regularização acadêmica
ainda serem altas. A gestão também atendeu ao pedido de contratação de um interlocutor, com experiência e formação em Ouvidoria e adicionou ao setor a servidora
Vanessa Leal Sousa.
Devido ao Vestibular 2019/2 houve grande demanda de informações, principalmente presencial e por telefone, da comunidade externa interessada no certame. O
SGO registrou 21 (vinte e uma) demandas, além de 134 (cento e trinta e quatro) “demandas genéricas”, perfazendo o total de 155 (cento e cinquenta e cinco) atendimentos finalizados no segundo trimestre – ANEXO II.

ATENDIMENTOS - OUVIDORIA
14%

presenciais/telefone
SGO/e-mail

Atendimentos da Ouvidoria no trimestre JUL/AGO/SET:
O terceiro trimestre registrou uma alta nos atendimentos, principalmente no
SGO, com significativo número de reclamações e denúncias contra a gestão de coordenadores nos câmpus de Araguatins e Dianópolis. Houve também reclamações
sobre a infraestrutura dos câmpus de Augustinópolis e Palmas; os demais registros
foram sobre informações, I-protocolo, reclamações sobre documentos e elogios. A
regularização acadêmica também teve demanda após a publicação de chamada de
alunos oriundos da EaD (Educação a Distância) no mês de setembro, pertencentes às
turmas já finalizadas.
O SGO registrou 31(trinta e uma) demandas e as “demandas genéricas” 186
(cento e oitenta e seis), perfazendo o total de 217 (duzentos e dezessete) atendimentos finalizados no terceiro trimestre – ANEXO III.

ATENDIMENTOS - OUVIDORIA
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Atendimentos da Ouvidoria no trimestre OUT/NOV/DEZ:
O último trimestre registrou poucos atendimentos tanto no SGO quanto presencialmente, destacando-se apenas os pedidos de informações (vestibular e concurso
municipal unificado de Jaú do Tocantins, Palmeirópolis e São Salvador/TO) e documentação acadêmica (I-protocolo).
O SGO registrou 07 (sete) demandas e as “demandas genéricas” 135 (cento e
trinta e cinco), perfazendo o total de 142 (cento e quarenta e dois) atendimentos realizados até o dia 26 de novembro – ANEXO IV.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Além da demora na obtenção de respostas verifica-se que elas não estão sendo dadas da maneira correta, por exemplo, quando há algum registro direcionado à
gestão ou professores de um câmpus (vinculado à Pró-Reitoria de Graduação) a resposta recebida na Ouvidoria vem na forma de documento redigido diretamente pelo
demandado, com argumentos escassos ou nenhuma solução para o problema apontado pelo cidadão, ou seja, não há uma elaboração mais criteriosa que satisfaça o
questionamento, gerando insatisfação desta Ouvidoria, da Ouvidoria Geral do estado
e do demandante.
Outra situação apontada foi na Avalição Institucional (CPA) sobre a falta de divulgação da Ouvidoria da Unitins, pois a maioria desconhece as atividades desse
setor e tampouco sua importância como meio de comunicação com a comunidade
universitária. Além disso, o site possui apenas um tímido link ao final da página remetendo a uma subpágina que não expressa a importância da Ouvidoria como um canal
que a comunidade acadêmica e sociedade possuem.
Avanços e melhorias:
Capacitação presencial: Defesa do Usuário e Simplificação (28 a 30 de maio de
2019) / treinamento no novo Sistema Fala.BR (28 de agosto de 2019) / treinamento no
novo Sistema de Ouvidoria (e-Ouv) (29 de agosto de 2019) / treinamento do Portal de
Serviços do Tocantins (Carta de Serviços ao Usuário) no dia 19 de novembro de 2019;
Portal de Srviços (CGE e ATI/TO).
Capacitação on-line: Curso Acesso à Informação – Profoco/CGU / Curso Principais Funcionalidades do Portal da Transparência do Governo Federal – Fala. BR–
Profoco/CGU / Curso de Atendimento em Ouvidoria.
Divulgação da Carta de Serviços ao Usuário - <https://www.unitins.br/nportal/
portal/page/show/acesso-a-informacao>.
Sala individualizada para atendimento presencial e acessível a todos.

Propostas da Ouvidoria para 2020:
Após o resultado da Avaliação Institucional realizada pela Comissão Própria de
Avaliação da Unitins percebeu-se que a comunidade que frequenta a instituição tem
pouco conhecimento sobre a Ouvidoria; além disso, verifica-se que, independentemente da avaliação, esse setor necessita de ações que possam dar mais visibilidade e
cumprimento à Lei de Acesso à Informação tornando a universidade mais participativa
junto à sociedade tocantinense, por isso propõe-se as seguintes ações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitar a criação de link mais visível de acesso ao sistema FalaBR no site da
Unitins;
Participar dos fóruns anuais de Ouvidorias nos quais são discutidos avanços
importantes na área e legislações atuais;
Solicitar a Ascom a confecção de material informativo sobre o atendimento e
contato da Ouvidoria Unitins;
Solicitar um computador/notebook para disponibilizar na sala da Ouvidoria
Unitins/Sede, a fim de atender o usuário presencial no registro de sua(s)
demanda(s);
Após autorização da CGE iremos promover a divulgação do portal federal do
FalaBR para acesso mais dinâmico e completo aos usuários e chefia;
Sempre que possível participar de visitas aos câmpus para acolhimento
presencial de possíveis demandas e verificar a divulgação da Ouvidoria;
Discutir com a Ascom a elaboração de peça para divulgação da Ouvidoria
visando atingir a sociedade civil e organizada com vídeo de curta duração
(exemplo: <https://youtu.be/zOm3f_vIvAE> - SEDUC/TO);
Solicitar à Ascom a confecção de Cartão de Visita com nome das ouvidoras e
meios de contato;
Sugerir à Gestão que disponibilize televisores nos câmpus e sede com
propagandas dos serviços prestados pela Unitins e divulgação da Ouvidoria,
bem como informativos de modo geral (calendário acadêmico, divulgação de
pesquisas (CPA), eventos institucionais, mensagens de final de ano ou outras,
processos seletivos, etc.).

O ano de 2019 foi bastante produtivo para a Ouvidoria da Unitins e importantes
laços com a Controladoria Geral do Estado foram estreitados. Por meio dos cursos
realizados foi possível adquirir mais conhecimentos e ampliar as soluções para as
demandas recebidas.
Essas demandas foram catalogadas numa planilha do Excel que ficou disponível
na pasta pública da Unitins (X:\Reitoria\Ouvidoria) para acompanhamento da Gestão,
possibilitando a visualização diária do andamento nas respostas. Ainda sobre essas
demandas percebe-se que a comunidade, em geral, tem uma boa perspectiva sobre
a Unitins, reconhecendo-a como uma instituição de ensino superior que se insere e
insere o cidadão no cenário econômico, cultural, político, social e histórico do estado,
seja pela oferta de graduação, pesquisa ou com projetos de extensão universitária.
Por fim, espera-se que em 2020 a instituição possa possibilitar à Ouvidoria maior
inserção no cenário estadual e até nacional com a participação mais ativa e constante nos eventos da Controladoria Geral da União e do estado, proporcionando ainda
mais transparência de seus atos e aproximando a universidade cada vez mais dos
cidadãos. Espera-se continuar com o apoio da Gestão para a solução dos problemas
apresentados. E, finalmente, espera-se que a Ouvidoria torne-se mais um ponto de
importante apoio a toda sociedade tocantinense.

2.4 Diretoria jurídica
Programa / Projeto / Ação
Manutenção dos serviços administrativos e judiciais
Objetivo: Consultoria jurídica dos setores da universidade, apoio ao Gabinete
da Reitoria na resolução de questões jurídicas e defesa nas ações judiciais e administrativas demandadas.
Público-alvo:
Gabinete da Reitoria e Pró-Reitorias nas consultas administrativas necessárias
à manutenção das atividades administrativas da Unitins;
Ex-alunos dos cursos do ensino a distância e alunos dos cursos presenciais da
Unitins, Funcionários e ex-funcionários da IES nos processos administrativos e judiciais.
dos

Detalhamento das Atividades Desenvolvidas com os Resultados Alcança-

Janeiro:
Judicial: foram recebidas 44 (quarenta e quatro) publicações e elaboradas 54
(cinquenta e quatro) peças para defesa da IES;
Administrativo: foi emitido 01(um) parecer jurídico.
Fevereiro:
Judicial: foram recebidas 119 (cento e dezenove) publicações e elaboradas 143
(cento e quarenta e três) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 45 (quarenta e cinco) pareceres jurídicos e
03(três) despachos administrativos.
Março:
Judicial: foram recebidas 79 (setenta e nove) publicações e elaboradas 71 (setenta e uma) peças para defesa desta IES;
Administrativo: foram emitidos 19 (dezenove) pareceres jurídicos e 07 (sete)
despachos administrativos.
Abril:
Judicial: foram recebidas 101 (cento e uma) publicações e elaboradas 73(setenta e três) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 23 (treze) pareceres jurídicos e 07 (sete) despachos administrativos.
Maio:
Judicial: foram recebidas 145 (cento e quarenta e cinco) publicações e elaboradas 78 (setenta e oito) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 16 (dezesseis) pareceres jurídicos e 04 (quatro)
despachos administrativos.
Junho:
Judicial: foram recebidas 97 (noventa e sete) publicações e elaboradas 76 (setenta e seis) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 22 (vinte e dois) pareceres jurídicos e 04 (quatro)
despachos administrativos.

Julho:
Judicial: foram recebidas 204 publicações e elaboradas 120 peças para defesa
desta IES;
Administrativo: foram emitidos 21 pareceres jurídicos e 04 despachos administrativos;
Agosto:
Judicial: foram recebidas 221(duzentas e vinte e uma) publicações e elaboradas
81 (oitenta e uma) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 12 (doze) pareceres jurídicos e 01 despacho administrativo.
Setembro:
Judicial: foram recebidas 202 (duzentas e duas) publicações e elaboradas 118
(cento e dezoito) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 23 (vinte e três) pareceres jurídicos e 02 (dois)
despachos administrativos.
Outubro:
Judicial: foram recebidas 203 (duzentas e três) publicações e elaboradas 97
(noventa e sete) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 15 (quinze) pareceres jurídicos e 02 (dois) despachos administrativos.
Novembro:
Judicial: foram recebidas 106 (cento e seis) publicações e elaboradas 49 (quarenta e nove) peças para defesa da IES;
Administrativo: foram emitidos 14 (catorze) pareceres jurídicos e 04 (quatro)
despachos administrativos.
Esta Diretoria, em trabalho com a Procuradoria Geral do Estado, conseguiu
extinguir no corrente ano cerca de 200 (duzentos) Processos Judiciais. Atualmente
encontram-se em trâmite 1.912 (um mil, novecentos e doze) processos judiciais.
Foram cumpridas aproximadamente 62 (sessenta e duas) decisões Judiciais
com a extinção do feito e 31(trinta e um) decisões homologatórias dos acordos firmados em juízo.
Foram emitidos 227 (duzentos e vinte e sete) pareceres jurídicos em processos
administrativos de janeiro a 22 de novembro de 2019.
Foram recebidas 1521 (um mil quinhentos e vinte e uma) citações/intimações
e publicações dos diários da justiça, e elaboradas 960 peças judiciais para defesa da
Unitins.
Foram enviados 39 (trinta e nove) processos à PGE/TO para o pagamento de
Requisições de Pequeno Valor (RPV), totalizando o valor de R$ 182.529,41 (cento e
oitenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos).
Foi realizado o pagamento de R$ 349.747,90 (trezentos e quarenta e nove mil
setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) referentes aos Precatórios Judiciais inscritos para pagamento em 2019. Está previsto até dezembro desse ano o pagamento do restante dos Precatórios Judiciais no valor aproximado de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais).
No presente ano foram devolvidos e/ou desbloqueados das contas da Unitins
o total de R$ 61.231,00 (sessenta e um mil duzentos e trinta e um reais), que haviam
sido retirados em razão dos bloqueios judiciais nos processos de execução sem observância de suas prerrogativas de Fazenda Pública, bem como revertidas as penhoras realizadas nos processos judiciais de 15 (quinze) veículos da Instituição.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
• Estrutura física e material de expediente:
• O ar-condicionado da sala central do jurídico, apesar de novo, desde a sua
instalação tem apresentado defeito;
• A falta de envelopes, que impacta diretamente o desenvolvimento do trabalho,
devido à necessidade de envio de documentos e peças judicias por Sedex;
• A falta de espaço para organização e arquivamento dos processos;
• Alguns computadores e equipamentos apresentaram problemas, impactando
na produtividade dos servidores;
• Cadeiras velhas, sem o conforto necessário aos servidores.
Processos Judiciais:
Ausência de escritórios jurídicos correspondentes contratados para viabilizar a
simples extração de cópias das decisões e sentenças de processos que ainda tramitam por meio físico em outros estados, o que torna impossível a atuação jurídica na
defesa dos interesses da IES, bem como, não nos permite valer-nos de Preposto para
comparecimento em audiências quando inviável financeiramente o envio de servidor
da Unitins ou da PGE para evitar a revelia da IES. Destacando que, nos processos
que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, continua sendo decretada a revelia, e por
consequência, poderão chegar novos bloqueios judiciais nas contas da Unitins.
A Unitins ainda tem enfrentado dificuldades em algumas comarcas do país, nas
quais é demandada, uma vez que ainda há resistência no que tange ao reconhecimento de sua personalidade jurídica de direito público. Por outro lado, após sua transformação em Autarquia e o peticionamento em todos os processos dando notícia da Lei
n.º 3.214/2016, muitos juízes já estão reconhecendo sua natureza pública, inclusive
com a liberação de valores e veículos constritos.
Quando há interrupções dos serviços dos correios, utilizado para o protocolo
das defesas nos processos judiciais que tramitam por meio físico, ocorre considerável
prejuízo para a defesa da IES.
Os bloqueios judiciais em processos da Unitins no ano de 2019 somaram o valor
de R$ 151.168,57 (cento e cinquenta e um mil reais e cinquenta e sete centavos).
Processos Administrativos:
As principais dificuldades enfrentadas dizem respeito à Instrução processual, eis
que os processos administrativos aportam na Diretoria Jurídica sem os documentos
necessários à análise e/ou com documentos que não dizem respeito aos pedidos.
Inobservância à IN nº 05/2014 da Controladoria Geral do Estado do Tocantins,
com processos sem paginação, falta de certificação dos atos praticados (juntada, extração de documentos, tramitação etc.), carimbo “em branco”, falta de assinatura de
documentos, entre outras inconsistências.
Prática recorrente de encaminhamento dos processos administrativos à Diretoria Jurídica com prazos exíguos, o que impacta negativamente a produção dos pareceres, pois dificulta a pesquisa por jurisprudência dos tribunais, doutrina especializada
e legislação específica.
2.5 Controle Interno:
O Controle Interno tem como objetivo atuar de forma ampla e contínua no auxílio do controle de gestão institucional, por meio do acompanhamento das atividades
desenvolvidas pelos departamentos da Unitins e analisando as informações dos resultados obtidos junto aos departamentos além do monitoramento do desempenho
das atividades planejadas e executadas, permitindo maior transparência aos atos da
administração, mediante ações preventivas, ações fiscalizadoras, ações de auditoria
e ações de avaliação de resultados.

Público-alvo: assessoramento direto da Chefia de Gabinete da Reitoria e demais departamentos das Pró-Reitorias de Administração e Finanças, Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação.
Ações Desenvolvidas:
Elaboração e emissão de 05 (cinco) Relatórios de Pareceres dos processos
de prestação de contas referentes à Suprimento de Fundos concedidos a sede e aos
câmpus da Unitins.
Elaboração e emissão de 02 (duas) Solicitações de Ações Corretivas resultado
da análise de processos de aquisição de produtos e serviços da Unitins.
Análise e liberação de Empenho e Programa de Desembolso (pagamento) de
474 (quatrocentos e sessenta e quatro) processos de aquisição de produtos e serviços
para a Unitins.
Acompanhamento constante e direto das diretorias dos câmpus de Araguatins,
Augustinópolis e Dianópolis, a partir de e-mails e telefonemas, bem como da Diretoria
Administrativa, Diretoria de TV e Rádio, Coordenadoria de Manutenção, Serviços e
Transportes, (sede administrativa) e a Coordenadoria da Estação Experimental (CCA),
presencialmente, com o objetivo de orientação na forma de utilização e prestação de
contas dos Suprimentos de Fundos.
2.6 Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas
A Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas (DPAE) atuou em consonância com as demais diretorias no planejamento, desenvolvimento, controle, avaliação
e execução das rotinas de metas relativas à universidade, a partir de orientações e
diretrizes emanadas da Reitoria.
A DPAE foi responsável por analisar cenários para a formulação, implementação
e o monitoramento das estratégias, garantindo o cumprimento dos resultados institucionais e a melhoria contínua da gestão.
Instrumentalização do Planejamento e Painel de Indicadores
Objetivo: Ter uma ferramenta que possibilite a implementação, o acompanhamento do Planejamento institucional e a geração de relatórios precisos, focando nos
principais indicadores da universidade.
Público-alvo: Reitoria, Técnico-Administrativos e Docentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Trabalhamos na concepção e suporte para criação de uma ferramenta que possibilitará um acompanhamento criterioso dos principais indicadores da universidade,
que facilite a tomada de decisões. Foram articuladas visitas de benchmarking no Sebrae, parceiro estratégico, referência no planejamento e gestão. A criação da ferramenta, até então, denominada SGE (Sistema de Gestão Estratégica) ficou a cargo da
Diretoria de Tecnologia da Informação da Unitins. O início da implementação do SGE
está previsto para janeiro de 2020, após o início dos primeiros testes.

Período: fevereiro a dezembro de 2019.
Planejamento Unitins 2020/2030
Objetivo: Criar, de forma participativa, o planejamento institucional da universidade para os próximos 10 (dez) anos, buscando soluções e alternativas para os
principais desafios da instituição.
Público-alvo: Reitoria, Técnicos Administrativos, Docentes e Discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A universidade pública por ser uma instituição que presta serviços à sociedade necessita de um processo de planejamento que suporte o desenvolvimento de
indicadores do seu desempenho operacional, acadêmico e social, e que sirva como
instrumento de gestão e auxílio à tomada de decisão e ao processo de prestação de
contas à sociedade.
Acredita-se que por meio de um processo de planejamento estratégico institucional integrado, é possível desenvolver um modelo de gestão participativa que visualize o mercado e o setor educacional brasileiro de forma prospectiva, antecipando-se
aos possíveis problemas, compreendendo e aproveitando tendências futuras.
O trabalho desenvolvido está baseado em estudos e planejamentos norteadores, todos com horizonte até 2030. Os principais documentos apreciados são: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU; Agenda Estratégica Tocantins
2030: o futuro do Estado e o Estado do futuro; Planejamento Estratégico 2019/2030 do
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal.
O Planejamento Unitins 2020/2030 está em fase final de elaboração e está previsto para iniciar suas ações em fevereiro de 2020.

Período: fevereiro a dezembro de 2019.
Plano Plurianual 2020/2023
Objetivo: Desenvolver o novo Plano Plurianual, para o quadriênio 2020/2023,
da universidade junto ao Governo do Tocantins.
Público-alvo: Reitoria, Pró-reitorias e Técnico-Administrativos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Estado do Tocantins, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento,
promoveu as consultas públicas para revisão e criação do PPA 2020/2023, envolvendo
todas as entidades ligadas ao Governo. A Unitins, por sua vez, foi representada pela
Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas, com representatividade em 6 (seis)
dos 10 (dez) encontros realizados. Estivemos presentes em Gurupi, Araguatins, Paraíso do Tocantins, Guaraí, Colinas do Tocantins e Palmas, todas cidades estratégicas
para a atuação da Universidade Estadual.
Em uma segunda etapa do trabalho, foram feitas reuniões com a Reitoria e Pró-Reitorias para tratar a revisão e apresentação de uma nova proposta para o PPA institucional junto ao estado. O trabalho contou com uma grande articulação institucional e
envolveu todos os setores da Unitins. O mesmo foi concluído com sucesso, garantindo
assim o total recebimento dos recursos estaduais para a universidade.
Destaca-se também, que em paralelo a criação do novo PPA, o Plano vigente

também contou com uma atenção especial da DPAE. O PPA 2016/2019 teve sua revisão concluída em setembro e a equipe envolvida foi capacitada para prestação de
contas final junto a CGE no encerramento do prazo, em janeiro de 2020.

Período: março a novembro de 2019.
Articulação Política – Emendas Parlamentares
Objetivo: Articular com deputados e senadores a destinação de recursos para
o fomento das ações da universidade.
Público-alvo: Reitoria e Pró-Reitorias.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas trabalhou diretamente com
as articulações para que emendas parlamentares fossem destinadas para a Unitins. A
universidade por sua vez, mostrou sua a importância e relevância, impactando diretamente a sociedade.
Dentre os recursos articulados pela DPAE, destacam-se:
DEPUTADO

VALOR R$

SITUAÇÃO

Amalia Santana

150.000,00

em andamento

Amélio Cayres

200.000,00

retirado

FINALIDADE
Reforma e aquisição de equipamentos
para Fundação REDESAT Regional de
Araguaína.
-

Eduardo Siqueira
Campos

470.000,00

em andamento

Aquisição de equipamentos de informática, Estruturação das Unidades da Unitins
e aquisição de Equipamento de Transmissão e Retransmissão de Sinal para
Gurupi.

Valdemar Junior

50.000,00

em andamento

Aquisição de Equipamento de Transmissão e Retransmissão de Sinal para
Natividade.

Fabion Gomes

70.000,00

em andamento

Aquisição de Equipamento de Transmissão e Retransmissão de Sinal para
Araguatins.

Período: março a dezembro de 2019.
Processos Seletivos – Vestibulares e Concurso
Objetivo: Apoiar o planejamento, a articulação e execução dos processos seletivos da Unitins.
Público-alvo: Reitoria, Pró-Reitorias e Comunidade Externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A DPAE fez parte das comissões dos processos seletivos do Vestibular Unitins
2019/2, Vestibular Unitins 2020/1 geral e Paraíso, e do Concurso Unificado das Prefeituras de Jaú do Tocantins, Palmeirópolis e São Salvador do Tocantins, apoiando no
planejamento, articulação com parceiros estratégicos e execução dos certames.

Período: abril a dezembro de 2019.
Representatividade da Unitins
Objetivo: Representar a universidade em eventos de parceiros estratégicos
para fortalecimento da marca junto à sociedade.
Público-alvo: Reitoria, Pró-Reitorias e Comunidade Externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas representou a Unitins em diversos eventos e reuniões institucionais, de parceiros públicos e da iniciativa privada,
inclusive como suplente no Conselho Deliberativo do Sebrae Tocantins, todos estratégicos para o fortalecimento da universidade junto à sociedade.
A representatividade é fundamental para estreitar laços com instituições chave,
que contribuam com o crescimento e objetivo da Unitins.

2.7 Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional - DDPI
Regulamento da DDPI
Período/Data: abril de 2019
Objetivo: Regulamentar as ações da Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa
Institucional, acompanhar o desenvolvimento dos indicadores, além de abrigar a figura
do Procurador Educacional Institucional (PI) e do Auxiliar Institucional (AI).
Público-alvo: Comunidade Acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Elaborou-se o regulamento da DDPI visando priorizar a pesquisa voltada, pre-

ponderantemente, para a instituição. A partir dela, são coletados e sistematizados dados que serão informados ao Ministério da Educação pelo PI e/ou AI. O documento
contém as disposições básicas sobre as atividades fundamentadas na Lei nº 3.421, de
8 de março de 2019, na Portaria Normativa nº 23, de 1º de dezembro de 2010. Dentre
as atribuições do PI, estão:
• Coordenar as demandas do Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC);
Censo da Educação Superior (CENSUP); Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE) e outros sistemas relacionados às atividades gerenciais
da IES.
• Manter interlocução com todos os órgãos e setores ligados às atividades
de regulamentação, supervisão e acompanhamento junto ao Ministério da
Educação, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP); ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e ao Conselho
Estadual de Educação (CEE).
• Organizar e manter atualizado um sistema de indicadores de desempenho
acadêmico e administrativo com todos os câmpus da Unitins.

O Regulamento da DDPI foi aprovado na Reunião do Consepe/Consuni realizadas nos dias 31/10 e 01/11/2019, sem ressalvas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Por se tratar de uma diretoria recém-criada, existem servidores que desconhecem as atribuições da diretoria, o que acaba por tornar moroso o cumprimento dos
prazos e a coleta de dados.
Registro Fotográfico:
Reunião Consepe/Consuni em Palmas

Censo da Educação Superior – Censup 2018
Treinamento on-line para o Censo da Educação Superior
Período/Data: fevereiro a abril de 2019

Objetivo: Atender, treinar e avaliar o conhecimento dos responsáveis pela coleta de dados e preenchimento do Censo da Educação Superior no ambiente da IES.
Público-alvo: Procuradores Educacionais Institucionais (PI) e Auxiliares Institucionais (AI) setoriais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O curso foi realizado à distância por meio da plataforma <http://capacitadeed.
inep.gpc.br > e propôs-se a apresentar cada um dos eixos que deveriam ser preenchidos com suas respectivas especificações. O Censo faz a compilação dos dados de
sete importantes módulos da IES, a saber:
1) Módulo IES;
2) Módulo Curso;
3) Módulo Docente;
4) Módulo Aluno;
5) Módulo Fechamento;
6) Módulo Relatórios;
7) Módulo Migração.
O módulo sete, em particular, apresenta linguagem computacional para importação de dados, o que implica em ser realizado por alguém que detenha conhecimento
técnico nessa área. Ao final de cada módulo, foram realizadas perguntas para avaliar
o nível de compreensão do conteúdo apresentado. Além disso, disponibilizou-se canal
telefônico específico para o Censo (61) 2022 3118 - 3120 - 3128 - 3130, o que agiliza
e auxilia o trabalho dos responsáveis pelo preenchimento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As dificuldades encontradas nessa ação são provenientes do desconhecimento
do sistema, dos níveis hierárquicos dentro do MEC e das correlações existentes entre
o censo atual e os anteriores.
Tela Censup 2018 com módulos para preenchimento.

Articulação e preenchimento do Censo da Educação Superior referente ao
ano de 2018
Período/Data: março a junho de 2019

Objetivo: Declarar obrigatoriamente informações da Unitins pré-estabelecidas
pelo MEC/INEP para oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade em geral elementos detalhados sobre a situação da IES, além de contribuir com a formulação e o
desenvolvimento de políticas públicas na área da educação superior no Brasil.
Público-alvo: Auxiliares Institucionais (AI) de setores específicos das Pró-Reitorias de Graduação, Administração e Finanças, Pesquisa e Pós-graduação e Extensão, Diretores de Câmpus, Bibliotecários, Secretário Acadêmico, Coordenadores dos
Cursos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O preenchimento do Censo mobilizou diversos setores da instituição, na sede
e em seus câmpus, uma vez que os dados informados na plataforma do Censo provêm desses setores. Visando otimizar o trabalho, foram cadastrados como auxiliares
institucionais, representantes da secretaria acadêmica, Pró-Reitoria de Graduação,
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, além do Procurador Institucional. Foram enviados formulários em word para os coordenadores de curso e diretores dos câmpus e bibliotecários. Os formulários continham perguntas sobre infraestrutura oferecida, acessibilidade, além de questionamentos sobre docentes (titulação,
carga horária, projetos de pesquisa e extensão, participação na gestão) e discentes
(forma de ingresso na instituição, dados pessoais) e suas condições de aprendizagem.
As respostas enviadas foram separadas e preenchidas nos seus respectivos módulos.
Dificuldades e obstáculos encontrados
Foram várias as dificuldades encontradas, Contudo, as duas mais significativas foram: o encerramento do Curso de Pedagogia UAB no sistema e-MEC, o que
impossibilitava a migração dos alunos vinculados e, em consequência, o fechamento
do Censo na sua integralidade. A segunda dificuldade foi a inconsistência dos dados
registrados em anos anteriores e que não puderam ser justificados quando retornados
pelo INEP. Como exemplo de inconsistência que não pode ser justificada, tem-se a
diferença entre o total de vagas oferecidas em 2017 e 2018 e o quantitativo de alunos
desvinculados nesses mesmos anos, conforme tabela a seguir.
Análise Comparativa do Censo:
ANÁLISE COMPARATIVA DOS CENSUP 2016-2017-2018
Dados Gerais de Aluno

2016

2017

2018

1006

2046

1001

480

480

640

1

Total de Vagas Oferecidas nos Turnos

2

Total de Vagas Novas Oferecidas

3

Total de Inscritos nos Turnos

9844

8675

5843

4

Total de Inscritos para Vagas Novas

9617

7891

5653

5

Ingressante

534

411

645

6

Matriculado

7694

2311

2056

7

Cursando

7197

1598

1494

8

Formado

497

713

562

9

Transferido outro curso mesma IES

3

8

4

10

Desvinculado

225

5366

210

11

Matrícula trancada

129

77

90

Tela fechamento do Censo sem a inclusão do Curso UAB de Pedagogia
que havia sido extinto.

Registro Fotográfico:
Equipe executora do CENSO 2018

3. Consultoria Educacional
3.1 Processo de Contratação
Período/Data: Fevereiro/19 a Fevereiro/20
Objetivo: Orientar a IES de condições institucionais e operativas em relação à
melhoria dos indicadores de qualidade e contribuir com a Universidade Estadual do
Tocantins – Unitins nas articulações pertinentes com os órgãos e setores do Ministério

da Educação, que operacionalizam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – Sinaes
Público-alvo: NDE, Coordenadores de Curso, Equipe Pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação, CPA, PI, Secretaria Acadêmica e Biblioteca.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Acompanhar os grupos específicos no processo de elaboração dos planos de
ação visando à melhoria do IGC ( Índice Geral de Cursos).
Dificuldades e obstáculos encontrados
A liberação tardia do orçamento fez com que o contrato com a empresa fosse
firmado no início do mês de maio. Dessa forma, a maioria das ações iniciou-se no
segundo semestre do ano.
Registro Fotográfico:

Visitas in loco
Período/Data: Maio e Outubro/19
Objetivo: Orientar ao PI, Equipe Pedagógica e Coordenadores de Cursos, focados no ciclo avaliativo 2019.
Público-alvo: PI, Equipe Pedagógica e Coordenadores de Curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• treinamento da PI no Sistema e-Mec, Sistema Enade, Sistema Censup e demais
processos regulatórios;
• análise dos PPCs;
• análise do PDI e do Estatuto da Unitins;
• relatórios de Avaliação Institucional (CPA);
• apresentação do Plano de Ações do Enade para o NDE dos cursos do Serviço
Social , Direito, Sistemas, Enfermagem e Agronomia;
• extinção dos cursos ministrados em EaD e orientação quanto aos novos cursos
planejados para 2020;
• alinhamento do CEE-TO ao MEC quanto à divulgação dos indicadores CI e
CC no Sistema e-Mec e consulta ao CNE sobre atividades complementares e
atividades extensionistas;
• consulta ao CNE sobre BNCC.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As visitas de consultoria são sempre oportunidades de crescimento. Infelizmente, nem todos os interessados no processo têm a oportunidade de participar. Como o
contrato entre a Unitins e a Lupa Consultoria demorou a ser firmado, a primeira visita

(maio de 2019) coincidiu com a Agrotins. Tal coincidência acarretou a não participação de professores do curso de Engenharia Agronômica nos encontros, já que a feira
é uma oportunidade para apresentar as diversas pesquisas realizadas pela instituição
visando o atendimento das necessidades do estado. A segunda visita (outubro de
2019) contou com maior participação e oportunizou, a exemplo do que ocorreu em
maio, a vinda da coordenadora de Enfermagem de Augustinópolis e de um dos membros do seu NDE, uma vez que este curso faz parte do Ciclo Avaliativo do ENADE de
2019.
Registro Fotográfico:
Visita do Consultor da Lupa Gildásio Mendes

Acompanhamento de Plano de Melhorias
Período/Data: maio a dezembro de 2019.
Objetivo: Elaborar planos de melhorias e planejamento estratégico para todos
os cursos da IES e acompanhá-los para serem implementados em todos os cursos.
Público-alvo: Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Administração e Finanças, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, CPA, DDPI, Coordenadores de
Curso e Docentes da IES.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Plano de Melhorias foi uma sugestão da Consultoria Educacional contratada
para avaliar os diferentes setores da IES e propor medidas para o crescimento de
seus indicadores. O Plano contava com 73 (setenta e três) itens que, em muitas situações, uniam mais de um setor para sua efetivação. A título de exemplificação, tem-se:
Recorte Plano de Melhorias

O QUE FAZER ?

COMO
FAZER

QUEM VAI
FAZER

A PROGRAD deverá preparar os cursos
para renovação de reconhecimentos
utilizando o IAC-2017.

PROGRAD

A PROGRAD deverá preparar a Unitins
para seu renovação de recredenciamento
utilizando o IAI -2017<trumentos/2017/
IES_recredenciamento.pdf>.

PROGRAD

A Reitoria deverá solicitar a correção da
denominação da IES.

REITORIA
E PI

A Vice-Reitora deverá fazer uma análise
comparativa do CENSUP 2016 a 2018.

REITORIA
E PI

A PROGRAD deverá solicitar a cada
coordenador dos 12 cursos de graduação,
um curso de especialização por ano e
uma atividade de extensão (programas;
projetos; cursos e oficinas; eventos; ou
prestação de serviços) por semestre.

PROGRAD
PROEX E
PROPESQ

Customizar a distribuição do corpo docente
da IES pelos cursos, visando a possibilidade
de obtenção de o máximo na parte do CPC
relativa a este segmento, que corresponde
a 30% da nota.

PROGRAD
E PI

QUANDO FAZER

Dificuldades ou obstáculos encontrados
O plano de melhorias proposto possui ações para curto, médio e longo prazo,
uma vez que demandam grandes quantias financeiras e/ou preparação acadêmica.
Como exemplo de ações em longo prazo, podemos citar a criação de 4 (quatro) cursos de Mestrado e 2 (dois) cursos de Doutorado, que demandam grande preparação
acadêmica.
4. Sistema Enade - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
Período/Data: Junho a Novembro/2019.
Objetivo: Subsidiar na elaboração de políticas públicas, pois permitem aos cursos e à IES avaliarem seus próprios projetos pedagógicos e com isso, terem práticas
educativas à luz dos desempenhos de seus estudantes, identificando eventuais necessidades de melhorias em seus processos formativos.
Público-alvo: Corpo Discente.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• acompanhamento do Cronograma do Sistema Enade;
• atualização dos dados cadastrais da IES, tanto no Sistema Enade quanto no
Sistema e-MEC;
• realizou-se o enquadramento para todos os cursos vinculados ao Ano I do Ciclo
Avaliativo;

•
•

foram feitas articulações e envio de e-mails aos Coordenadores de Curso para
garantir o correto enquadramento do curso, como também foram acompanhadas
todas as ações por meio da página de acompanhamento do Sistema Enade;
curso Enade on-line em 7 (sete) módulos.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Inicialmente houve dificuldades provenientes do entendimento de quem seria
a responsabilidade pela condução e direção do processo. Contudo, tais dificuldades
foram sanadas a partir do momento que a Prograd assumiu a condução e a DDPI ficou
responsável pelas atribuições dispostas no Cronograma Enade publicado no Diário
Oficial da União Nº 107 de 5 de junho de 2019.
Registro:
Cronograma Enade 2019
AÇÃO

RESPONSÁVEL

PERÍODO
2019

1. Acesso ao Sistema Enade
(autenticação)

Procurador Educacional
Institucional (PI) e
Coordenador do Curso.

24 de junho a
5 de julho.

2. Enquadramento dos cursos

Procurador Educacional
Institucional (PI)

1 de julho a 11
de agosto

3. Inscrição dos estudantes
ingressantes e concluintes
habilitados

Coordenador do Curso.

1 de julho a 11
de agosto

4. Preenchimento do cadastro
de informações pessoais dos
estudantes concluintes

Estudante

1 de julho a 21
de novembro

5. Alteração do local de prova
do estudante vinculado a curso
de educação a distância (EaD)
ou que esteja em mobilidade
acadêmica

Coordenador do Curso

1 de julho a 30
de agosto

6. Retificação de enquadramento
e de inscrições

Procurador Educacional
institucional (PI) e
coordenador do curso

12 de agosto a
30 de agosto

5. Planilha de Otimização do Corpo Docente - Titulação
Período/Data: setembro e outubro de 2019.
Objetivo:
Calcular o quantitativo docente necessário para alcançar os indicadores satisfatórios referentes à titulação docente e regime de trabalho, propostos no Instrumentos
de Avaliação dos Cursos, objeto de avaliação pelo Conselho Estadual de Educação.
Público-alvo: Vice-Reitoria, Prograd, Coordenadores de Curso, Docentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A planilha foi elaborada para calcular, dinamicamente, os percentuais necessários de professores Mestres e Doutores e o regime de trabalho necessário para
atender aos indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos. A otimização de profissionais da IES é um dos objetivos, haja vista a possibilidades de que 20% da carga

horária total dos cursos possam ser ofertados a distância, dando oportunidade aos discentes de todos os câmpus cursarem disciplinas com professores Mestres e Doutores,
em especial nos cursos que essas titulações são escassas.
Dificuldades ou obstáculos
Organizar a situação pontual de cada curso, dentro das possibilidades da instituição, das necessidades do curso, de docentes e discentes.
6. Elaboração e Sistematização dos Eixos de Conhecimento Institucionais
Período/Data: agosto a outubro/2019.
Objetivo: Sistematizar os eixos de conhecimento da Instituição de forma a contribuir para a formação profissional e cidadã, e desenvolver social, econômica, cultural,
sustentável e politicamente o Estado do Tocantins, conforme preconiza a missão da
Unitins.
Público-alvo: Comunidade acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
O Mapa Estratégico elaborado no início do ano para a Unitins, propõe a otimização dos esforços, recursos e estudos para os 5 (cinco) eixos de conhecimento que
nortearão toda e qualquer atividade da instituição, a saber: Agrotecnologia, Saúde
Comunitária, Educação e Formação Continuada, Sociedade e Humanidade e Gestão,
Negócios e Tecnologia. O primeiro passo foi a compilação das pesquisas que estão
sendo realizadas em eixos temáticos, subdivisões dos eixos do conhecimento. A descrição dos eixos temáticos permite a localização da linha de pesquisa e, por fim, a pesquisa propriamente dita. Dessa forma, toda atividade oriunda da pesquisa, extensão,
ensino e/ou gestão deve contemplar, por meio de suas ações, o atendimento a um ou
mais eixos de conhecimento institucionais.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Alocação das diferentes pesquisas que estão sendo realizadas nos eixos de
conhecimento propostos para a instituição.
2.8 Diretoria de Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
O NIT tem como missão, fortalecer o desenvolvimento tecnológico do Estado,
criando oportunidade para as atividades de pesquisa, ensino e extensão que proporcione inovação por meio da formação de parcerias entre a universidade, o governo,
instituições privadas e a sociedade civil. O NIT busca o reconhecimento enquanto
agente de inovação tecnológica, proteção intelectual, transferência de tecnologia e
estímulo ao empreendedorismo tecnológico.
Equipe NIT:
• Silvano Malfatti – Diretoria NIT
• Nélio Noleto – Coordenação de Incubação e Parcerias
• Arthur Junqueira – Coordenação de Difusão Tecnológica e Proteção Intelectual
Fevereiro 2019
Estruturação da sala do Núcleo de Inovação Tecnológica e Escritório de
Soluções Criativas no câmpus Elizângela Glória Cardoso

Objetivo: Realizar o transporte e organização dos mobiliários do NIT.
Público-alvo: Membros do NIT.

mas.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Redefinição do endereço do NIT, da sede administrativa para o câmpus de PalDificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico:

Início da elaboração da Política de Inovação da Unitins
Objetivo: Definir as diretrizes da Política de Inovação da Unitins com base no
novo Marco Legal da Inovação.
Público-alvo: Acadêmicos, professores e funcionários.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reuniões com o prof. Dr. Bernardo Olive dos Santos.
Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Reunião de planejamento da Agrotins 2019.
Objetivos: Definir a programação, layout e espaços da feira.
Público-alvo: Produtores rurais, empresários, pesquisadores e acadêmicos.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Planejamento do evento de acordo com o tema “Agronegócio de Atitude Sustentável”, definindo projetos e procedimentos para a apresentação da Unitins durante
o evento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Reunião para conhecimento do projeto Inovativa
Objetivos: Reunião com o Sebrae para tomada de conhecimento sobre o processo de inscrição e aceleração do programa Inovativa.
Público-alvo: Empresários.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação dos detalhes sobre a participação de empresas já estabelecidas
para aceleração no programa Inovativa.
Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Prospecção de projetos junto à empresa BRK
Objetivo: Apresentar projeto e cronograma para execução de projeto junto a
empresa BRK.
Público-alvo: Professores.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reunião com a presença do NIT e professor. Dr. José Luís Cabral para apresentação da equipe de professores e suas respectivas competências de acordo com o
projeto voltado ao cálculo do volume de água e segurança de barragens.
Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Março 2019
Reunião de alinhamento juntamente com o NIT do Instituto Federal do Tocantins
Objetivos: Discutir acerca de temas como cultura de inovação, editais, captação de recursos, política de inovação e propriedade intelectual.
Público-alvo: Membros dos núcleos de inovação tecnológica da Unitins e IFTO.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação e socialização dos trabalhos de cada NIT e alinhamento das atividades para 2019.
Dificuldade ou obstáculos
Irrelevantes.

Reunião para Elaboração da Política de Inovação da Unitins
Objetivos: Definir as diretrizes para a política de inovação da Unitins.
Público-alvo: Acadêmicos, professores e funcionários.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Pesquisa de materiais e discussão acerca dos modelos de política de inovação
adotados em outras IES.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Início das tratativas para estabelecimento do termo de parceria entre Unitins e TCE
Objetivos: Identificar as demandas e elaborar um projeto para o desenvolvimento de ferramentas destinadas a visualização e mineração de dados para o TCE
(Tribunal de Contas do Estado).
Público-alvo: TCE.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação dos parceiros, estrutura da Unitins e proposta para projeto na
área de visualização e mineração de dados.
Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Abril 2019
Reunião para Elaboração da Política de Inovação da Unitins
Objetivo: Definir as diretrizes para a política de inovação da Unitins.
Público-alvo: Acadêmicos, professores e funcionários.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Pesquisa de materiais e discussão acerca dos modelos de política de inovação
adotados em outras IES.
Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Participação em Capacitação para a gestão de recursos baseada no uso de
jogos de tabuleiro
Objetivo: Capacitação sobre gestão de recursos baseada no uso de jogos.
Público-alvo: Professores e membros do NIT.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação em dinâmica baseada em jogos de tabuleiro no Sebrae Lab.
Dificuldade ou obstáculos
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Participação em reunião para composição da comissão responsável pela
FECIT 2019
Objetivos: Definir responsabilidades para cada instituição acerca da organização do evento.
Público-alvo: Representantes das IE do Tocantins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Definição de equipes e responsabilidades para a elaboração da programação
do evento.

Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Participação em reunião para composição da comissão responsável pela
Fecit 2019
Objetivos: Definir responsabilidades para cada instituição acerca da organização do evento.
Público-alvo: Representantes das IES do Tocantins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Definição de equipes e responsabilidades para a elaboração da programação
do evento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Participação lançamento do prêmio Educação Empreendedora do Sebrae
Objetivos: Tomar ciência do programa educação inovadora, edital e prazo de
submissão.
Público-alvo: Professores do estado do Tocantins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Café da manhã no Sebrae Lab e apresentação do edital e regras do programa.
Dificuldade ou obstáculos:
Irrelevantes.
Reunião com representantes da Agência Brasileira Aeroespacial

Objetivo: Identificar possíveis parcerias e contribuições das IES para o programa aeroespacial brasileiro.
Público-alvo: Professores e membros do NIT.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação das principais linhas de pesquisa da agencia e competências de
cada instituição.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Maio 2019
Reunião com Sebrae sobre educação empreendedora
Objetivo: Tomar ciência do programa de educação empreendedora do Sebrae
e identificar soluções para o ensino superior.
Público-alvo: Membros do NIT.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Discussão sobre a disseminação da cultura de inovação e empreendedorismo
no ensino superior.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Participação da Agrotins 2019
rural.

Objetivos: Difundir oportunidades e a cultura do empreendedorismo no meio
Público-alvo: Membros do NIT.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Mesa redonda sobre “Tecnologias para o Agronegócio na Era da Indústria 4.0”.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Envio regimento do NIT para análise e submissão ao CONSEPE e CONSUNI
gica.

Objetivo: Solicitar a análise do regimento final do Núcleo de Inovação TecnolóPúblico-alvo: Pró-reitorias.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Envio da versão final do regimento para a apreciação e sugestões.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.

Reunião com Senai para firmar parcerias com Unitins
Objetivos: Apresentar as competências da Unitins e conhecer a estrutura do
Senai com o intuito de firmar possíveis parcerias no desenvolvimento de projetos e
cursos de capacitação.
Público-alvo: Diretoria Senai.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Visita técnica as instalações do Senai e discussão sobre possível parceria com
a Unitins.
Dificuldade ou obstáculos
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Reunião com Senai para firmar parcerias com Unitins
Objetivo: Apresentar as competências da Unitins e conhecer a estrutura do Senai com o intuito de firmar possíveis parcerias no desenvolvimento de projetos e cursos de capacitação.
Público-alvo: Diretoria Senai.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Visita técnica as instalações do Senai e discussão sobre possível parceria com
a Unitins.
Dificuldade ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Início dos trabalhos para avaliar o registro de propriedade intelectual para
softwares e protótipos desenvolvidos na Unitins
Objetivos: Avaliar o potencial de inovação e registro de softwares e protótipos
desenvolvidos pela Unitins.
Público-alvo: NIT, prof. Dra. Aymara Collen, Prof. Dimitri e Prof. Dr. José Luis
Cabral.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Discussão sobre o potencial inovador dos produtos apresentados e as possibilidades de registro e proteção.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Reunião com a Emprapa para apresentação do projeto Inoveaqua
Objetivo: Avaliar a participação da Unitins no projeto Inoveaqua destinado à
inovação na piscicultura.
Público-alvo: NIT, Emprapa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação das demandas da Embrapa na área de piscicultura, cronograma
e regras do projeto Inoveaqua.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Reunião com a empresa ToNoLucro Delivery
Objetivos: Apresentar as competências da Unitins e discussão sobre possíveis
projetos e termos de cooperação entre Unitins e empresa.
Público-alvo: NIT, CEOs ToNoLucro.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação da estrutura da Unitins, escritório de projetos, habilidades e competências do corpo docente e avaliação de possíveis demandas da empresa a serem
desenvolvidas pelo escritório de projetos da Unitins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Junho 2019
Apresentação da Minuta da Política de Inovação da Unitins
Objetivo: Apresentar a primeira versão da política de inovação da Unitins baseada no novo marco legal da inovação.
Público-alvo: Rafael Werli, Darlene Teixeira, Augusto Resende.

tões.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Submissão da primeira versão da política de inovação para apreciação e sugesDificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Triagem e devolutivas para os projetos da modalidade Pibiti

Pibiti.

Objetivos: Avaliar o potencial inovador dos projetos submetidos na modalidade
Público-alvo: Pesquisadores da Unitins.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Avaliar a conformidade dos projetos modalidade Pibiti de acordo com edital e
requisitos necessários para a modalidade.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Apresentação do plano de trabalho e assinatura de convênio com TCE
Objetivos: Apresentação da versão final do projeto, plano de trabalho e definição de data para assinatura de convênio entre Unitins e TCE.
Público-alvo: Unitins, TCE.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Discussão das atividades e serem executadas pela Unitins, cronograma e data
para o início do convênio mediante assinatura do convênio pelos representantes da
Unitins e TCE.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Reunião para definição de espaço destinado a sala de inovação e atendimento individualizado ao acadêmico
Objetivo: Definir o espaço e layout para a sala que será utilizada para o ensino
baseado em metodologias ativas e projetos bem como propiciar o atendimento individualizado ao aluno.
Público-alvo: Unitins, professores e alunos.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação das demandas para o desenvolvimento de projetos inovadores e
layout para atender a demanda de atendimento individualizado na graduação.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Agosto 2019
Parceria com a Nasa para desenvolver projetos de educação e ciência voltados para sociedade
Objetivos: Integrar ao Museum Alliance (Aliança de Museus), projeto global de
educação informal em ciências.
Público-alvo: Alunos e pesquisadores da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As ações do Museum Alliance serão desenvolvidas para a sociedade, principalmente às escolas públicas, projetos voltados à educação científica, de modo informal,
como forma de incentivar o gosto pelos diversos tipos de ciências.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Setembro 2019
A Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia do Município de Palmas (Fecit).
Objetivo: Incentivar crianças e jovens de escolas municipais e particulares o
potencial para criação e inovação em pessoas que muitas vezes não sabem o valor
de sua ideia.
Público-alvo: Alunos da rede municipal e estadual, alunos, professores e pesquisadores da Unitins.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
É a única feira de ciências do Brasil que abrange desde alunos da Educação
Infantil até a Educação para Jovens e Adultos, de unidades educacionais das redes
pública e privada de ensino, o Coordenador de Difusão Tecnológica e Propriedade
Intelectual Arthur Prudente Junqueira representou o NIT que participou este ano como
Gestor das Oficinas do evento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Participação na Organização e em Conferencia do Evento StartON
Objetivos: Congregar alunos, professores, pesquisadores, empreendedores da
área das StartUps e especialistas do Sebrae sobre o dinamismo das StartUps no Tocantins e os desafios para a áreas.
Público-alvo: Alunos e pesquisadores da Unitins e Sebrae.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação na organização e oferecimento das instalações da Unitins para realização do evento, assim como a presença do Coordenador de Difusões Tecnológicas
e Propriedade Intelectual Arthur Prudente Junqueira em debates sobre os desafios da
área.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Organização de Eventos para a Semana de Ciência e Tecnologia
Objetivo: Organizar as ações e eventos que ocorreriam no mês de outubro
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Palmas e nos câmpus de
Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis.
Público-alvo: Alunos, Professores e Pesquisadores da Unitins Câmpus Dianópolis e sociedade.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Ficou decidido a divisão de tarefas entre os servidores do NIT em Palmas e dos
representantes do Núcleo nos demais câmpus.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico
.

Parceria do ESC com a Secretaria de Segurança Pública - Projeto de Desenvolvimento de Aplicativo para Suporte a Ocorrências
Objetivos: Desenvolvimento de aplicativo para auxiliar no suporte a ocorrências
por parte das policias civil e militar.
Público-alvo: Unitins, Secretaria de Segurança Pública e sociedade.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi oficializada uma parceria entre as partes para o início dos trabalhos e o desenvolvimento de um termo entre as duas instituições.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Outubro 2019
NIT/Unitins expõe na II Feira Tecnológica Universidade e Empresa (Unitec)
Objetivos:
• Apresentar ao mercado as potencialidades da universidade e que podem ser
exploradas comercialmente.
• Conseguir contatos com possíveis investidores de projetos.
Público Alvo: Alunos de diversas instituições de ensino superior, alunos e professores da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A feira é uma vitrine para os projetos, além da network que você faz durante a
feira com outros professores e pesquisadores, com intuito de futuramente fazer um
projeto que seja uma contribuição de instituições.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Participação do NIT nas Bancas para Avaliação de Projetos Pibiti
Objetivo: Colocar um representante do NIT como avaliador dos projetos Pibiti,
a fim de que possa avaliar o potencial inovador do projeto ou invenção.
Público-alvo: Alunos, Professores e Pesquisadores da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas 7 (sete) apresentações de alunos durante o período da manhã
e da tarde, entre eles alguns com grande potencial inovador, esses projetos foram
citados em formulários do NIT para futuras reuniões com os alunos desenvolvedores.
Dificuldade ou obstáculos
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Unitins em Araguatins
Objetivo: Apoiar o evento do câmpus de Araguatins e Augustinópolis na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Público-alvo: Alunos, Professores e Pesquisadores da Unitins câmpus Augustinópolis, Araguatins e a sociedade.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação do NIT/Unitins, representando o Reitor da Unitins (Diretor NIT Silvano Malfatti) e a apresentação da palestra: Bioeconomia – Diversidade e riqueza
para o desenvolvimento sustentável ( Coordenador Incubadora e Parcerias NIT – Nélio
Noleto).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Unitins em Dianópolis
Objetivos: Apoiar o evento do Campus de Dianópolis na Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia.
Público-alvo: Alunos, Professores e Pesquisadores da Unitins Câmpus Dianópolis e a sociedade.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação do NIT/Unitins, representado pelo Coordenador de Difusão Tecnológica e Propriedade Intelectual Arthur Prudente Junqueira no auxílio na organização e
desenvolvimento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Câmpus da Unitins
em Dianópolis.
Dificuldade ou obstáculos
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Assinatura de Termo de Convênio entre o TCE e a Unitins
Objetivo: Assinatura de convênio que possibilitará o desenvolvimento de
uma ferramenta digital que permitirá a análise das despesas públicas disponíveis
nos portais da transparência.
Público-alvo: Unitins, TCE e a sociedade.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O convênio tem prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. Como
resultados são esperados a melhoria na qualidade das informações nos Portais da
Transparência dos órgãos públicos do Estado do Tocantins com a aplicação da tecnologia da informação nos processos de fiscalização concomitante (em tempo real),
bem como a melhoria na qualidade da tomada de decisão pelos gestores.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.

Registro Fotográfico

Seleção de Bolsistas para o Projeto em Parceria com o TCE
Objetivo: Seleção de discentes para atuarem no convênio de parceria entre
a Unitins e o TCE para elaboração de ferramenta digital de análise de despesas.
Público-alvo: Alunos da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas 10 (dez) entrevistas com os discentes a fim de selecionar 6
(seis) que fossem os mais bem preparados e aptos para receber a orientação dos
professores durante todo o projeto.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Workshop Redação de Patentes, Além dos Guias + Oficinas Práticas (Palmas, TO)
Objetivo: Aplicar aspectos básicos sobre patentes e mapeamento de patentes
no workshop.
Público-alvo: Servidores do NIT da Unitins.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Participação de dois colaboradores do NIT/Unitins (Arthur Prudente e Nélio
Noleto). Conteúdo do Workshop:
• Revisão de fundamentos sobre patentes e sua implicação no processo de
redação e tramitação de patentes.
• Guias comuns em redação e tramitação de patentes.
• Estratégias de redução de descrição de inventores, reinvindicações e relatórios
descritivos.
• Exercícios Guiados: Identificação e endereçamento de problemas técnicos,
construção de quadros reivindicatórios e elaboração de relatórios descritivos.
• Busca e Análise de Patentes: Fontes de informação gratuitas e comerciais,
ferramentas e técnicas de busca e análise, oficina prática “online” com o uso do
sistema Questel Orbit, tempo extra para busca e leitura de patentes de interesse
pelos participantes.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Prêmio FIETO de Inovação 2019
Objetivos: Diagnosticar o nível de aderência das indústrias tocantinenses às
melhores práticas de inovação.
Público-alvo: Fieto, Unitins e sociedade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A banca foi formada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/TO), o Serviço Social da
Indústria (Sesi/TO), a Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/TO), Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins)- Guias
comuns em redação e tramitação de patentes. O colaborador Nélio Noleto foi o representante da Unitins na banca avaliadora.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.

Registro Fotográfico:

Aprovação do Regimento do NIT e Politica de Inovação da UNITINS (CONSEPE, CONSUNI)
Objetivos: O Consep Consuni se reuniu no final de outubro e início de novembro a fim de delegar sobre diversas questões especiais para a instituição de ensino,
entre eles o Regimento do Núcleo de Inovação Tecnológica e também a Política de
Inovação da Unitins.
Público-alvo: Unitins, professores, pesquisadores e alunos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade pelos conselhos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Novembro 2019
Reunião entre Unitins e Fapt reforça parceria de Ciência e Tecnologia durante a manhã de Ciência e Tecnologia
Objetivo: Discutir as ações estratégicas que serão desenvolvidas na Manhã de
Ciência e Tecnologia, evento promovido pela Fapt.
Público-alvo: Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Na Manhã da Ciência e Tecnologia acontecerá uma palestra ministrada pelo
presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), professor
Ildeu de Castro Moreira. O evento também contará exposição institucional da Unitins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

Participação da II Semana de Direitos Humanos da Unitins
Objetivos: Promover eventos que tragam uma discussões envolvendo a temática do direito à cidade, a exemplo do uso das drogas, acessibilidade para as pessoas
idosas e pessoas com deficiência, mobilidade urbana para as mulheres e a importân-

cia da participação social na promoção de espaços mais inclusivos.
Público-alvo: Unitins e sociedade.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O NIT foi representado por seu diretor Silvano Malfatti na apresentação da palestra e debate sobre mobilidade urbana para mulheres.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Irrelevantes.
Registro Fotográfico

2.9 Comissão Própria de Avaliação – CPA
Organização da equipe para Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA dos câmpus da IES
CPA.

Objetivo: Definir os representantes dos câmpus da IES para composição da

Público-alvo: Discentes, docentes, técnicos administrativos e Sociedade Civil
Organizada (01 representante de cada câmpus – 16 pessoas envolvidas).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante o mês de fevereiro de 2019, a nova coordenação da CPA, em conjunto
com a Gestão Institucional, discutiu estrategicamente a composição da CPA nos diferentes câmpus institucionais. Todos os representantes foram criteriosamente escolhidos levando-se em consideração competências, habilidades, disponibilidade de tempo
para dedicação, envolvimento com a comunidade acadêmica e com a Sociedade Civil
Organizada. No dia 06 de junho de 2019 foi republicada a PORTARIA/UNITINS/Nº
128/2019/GABREITOR, DE 31 DE MAIO DE 2019 designando a composição da CPA
para os câmpus da IES.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não houve.
Período: fevereiro a abril de 2019.

Reuniões para alinhamento e definição das ações estratégicas da CPA
para o exercício 2019
Objetivo: Definir as ações para confecção, aplicação tabulação e divulgação da
1º Avaliação Interna da CPA/2019.
Público-alvo: Representantes da CPA/Palmas / Comunidade Acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Entre os meses de março e junho de 2019 os Integrantes da CPA de todos os
câmpus da IES estiveram reunidos para pensarem juntos as diretrizes que seriam utilizadas para a elaboração da 1º Avaliação Interna da CPA. Discutiram-se criteriosamente os eixos e dimensões que seriam adotadas para que pudéssemos neste primeiro
momento de avaliação, recebermos um diagnóstico generalista sobre as condições de
ensino na IES.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Conseguir reunir toda a comissão responsável pela execução das atividades,
sobretudo a realização de reuniões entre o câmpus Palmas e os outros três campus
da IES.
Registro Fotográfico

Período: março a junho de 2019.
Visitas aos cursos do câmpus Palmas para divulgação da CPA e 1º Avaliação
Interna a ser realizada pela Comissão
Objetivos: Divulgar a nova composição da CPA da Unitins. Orientar os acadêmicos quanto aos objetivos e ações da CPA para o exercício 2019. Comunicar aos
acadêmicos sobre o lançamento da 1º Avaliação Interna da CPA.
Público-alvo: Discentes e docentes do câmpus Palmas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No mês de junho de 2019 a coordenação da CPA realizou visitas aos cursos do
câmpus Palmas com o objetivo de orientar os discentes sobre a CPA e suas funções
dentro da IES. Nesse momento, apresentou-se ainda a estrutura da 1º Avaliação Interna da Unitins a ser respondida pelos discentes, docentes e técnico-administrativos e
como cada discente deveria proceder para participar da avaliação.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Conseguir reunir toda a comunidade discentes nos momentos em que a coordenação disponibiliza à CPA para orientação aos discentes.

Registro Fotográfico

Período: junho de 2019.
Elaboração da 1º Avaliação Interna da Comissão Própria de Avaliação –
CPA/2019
Objetivos: Produzir a primeira Avaliação Interna da Unitins de acordo com as
diretrizes do Inep/MEC
Público-alvo: Comunidade Acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
De acordo com as diretrizes do MEC/INPE as IES devem, pelo menos uma vez
por ano, realizar a Avaliação Interna da Instituição. No ano de 2019 a CPA da Unitins
trabalhou sua avaliação baseada em dois dos cinco eixos de avaliação determinados
pelo Inep sendo eles: Eixo 03 – que trata das Políticas Acadêmicas e o Eixo 05 que trata da Infraestrutura Física. As avaliações discentes foram compostas por 51 (cinquenta
e uma) questões, docentes por 49 (quarenta e nove) questões e o questionário aplicado aos técnico-administrativos contou com 39 (trinta e nove) questões. A Avaliação foi
aplicada entre os meses de julho e agosto de 2019.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Envolver toda a comunidade acadêmica dentro do Processo Avaliativo.
Registro Fotográfico

Período: março a junho de 2019.
Reuniões com a Consultoria Lupa para orientação e alinhamento das
ações da CPA
Objetivo: Entender de forma profunda as ações da CPA dentro da IES.

Público-alvo: Gestores da IES.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No mês de setembro de 2019 a Unitins recebeu, durante uma semana, a visita
da consultoria Lupa. Neste momento, a CPA teve a oportunidade de discutir uma série
de assuntos pertinentes à atuação da Comissão e suas estratégias enquanto elemento fundamental para as tomadas de decisão da universidade. Foram abordados assuntos como o processo de estruturação de questionários baseados nos Instrumentos de
Avaliação e as possibilidades mais eficazes de se realizar a divulgação dos dados à
comunidade acadêmica e à Gestão Institucional.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Entender todo o contexto da Avaliação no curto período em que estivemos com
a consultoria.
Registro Fotográfico

Período: setembro de 2019.
Sistematização e tabulação dos dados da Avaliação Interna para socialização com a Comunidade Acadêmica
Objetivo: Organizar os dados oriundos das respostas dos discentes, docentes
e técnico- administrativos na Primeira Avaliação Interna da CPA.
Público-alvo: Integrantes da CPA Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante os meses de setembro a novembro de 2019, a equipe da CPA Palmas se reuniu com frequência objetivando sistematizar, compilar e tabular os dados
recebidos da Primeira Avaliação Interna da CPA pelos discentes, docentes e técnico-administrativos. Foram gerados gráficos ilustrativos que evidenciaram as respostas
por cursos e câmpus da IES.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Um sistema que pudesse nos gerar automaticamente os gráficos das respostas.
Registro Fotográfico

Período: setembro de 2019.
Participação da CPA na construção da Política de Acompanhamento dos
Egressos da Unitins
Objetivo: Auxiliar a Gestão da IES no pensar sobre a Política de Acompanhamento do Egresso da universidade trazendo para leque de discussão alguns posicionamentos oriundos da Avaliação Interna.
Público-alvo: Integrantes da CPA Unitins e Gestão de Topo.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A IES está reformulando suas diretrizes no que tange a Política de Acompanhamento dos Egressos da universidade. Um elemento fundamental e balizador deste
processo é, sem dúvida, a CPA enquanto comissão que pergunta e escuta diferentes
pontos de vista da comunidade acadêmica. Dessa forma, a CPA compôs o grupo que
estava à frente dessa ação, demonstrando os diferentes posicionamentos da comunidade acadêmica dos cursos e câmpus da IES no que concerne o entendimento sobre
o acompanhamento dos egressos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Pensar uma política clara, democrática, abrangente e profunda dentro das diferentes possibilidades de acompanhar a rotina dos egressos de cada curso, auxiliando
sempre que possível em áreas estratégicas como inserção mercadológica e o processo de formação continuada.
Registro Fotográfico

Período: setembro de 2019.

Elaboração e Aprovação do Regimento da Comissão Própria de Avaliação
no Consepe e Consuni
Objetivo: Reformular o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação
conferindo ao documento caráter de autonomia e independência.
Público-alvo: Integrantes da CPA
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os integrantes da CPA no ano de 2019 reformularam o Regimento Interno da
Comissão de forma que as diretrizes desses documentos pudessem conferir mais
autonomia e independência nos processos de avaliação interna da IES. O documento
foi construído por muitas mãos e, de forma democrática e participativa, contemplou as
demandas dos diferentes câmpus da instituição, sobretudo no quesito composição.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Construir um documento que pudesse permitir a ação da CPA dentro da IES livre
de qualquer viés político.
Registro Fotográfico

Período: outubro de 2019.
Recepção das visitas do Conselho Estadual de Educação para Renovação
de Reconhecimento de Cursos
Objetivo: Apresentar às diferentes comissões do CEE as ações da CPA dentro
de cada curso da IES.
to.

Público-alvo: Cursos que estavam passando por renovação de reconhecimen-

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante os meses de outubro e novembro vários cursos da Unitins receberam
visitas do Conselho Estadual de Educação – CEE com o objetivo de renovar o reconhecimento dos cursos. Passaram por este processo os cursos de Direito, Engenharia
Agronômica e Sistemas de Informação (campus Palmas) e Enfermagem (câmpus Ara-

guatins). A CPA esteve presente em todos os momentos demandados, apresentando
com riqueza de detalhes todas as ações realizadas pela comissão durante o exercício
2019.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não houve.
Registro Fotográfico

Período: outubro de 2019.
Reunião com o Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional – Nape da Unitins
Objetivo: Apresentar a todos os líderes de setores dos diferentes câmpus da
Unitins a coordenação da CPA e as ações previstas para os cursos no ano de 2019.
Público-alvo: Coordenação da CPA, Nape e Líderes de Setores dos câmpus
da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Em junho de 2019 a CPA participou de um encontro do Nape/Palmas com algumas lideranças de diferentes setores e cursos da Unitins com o objetivo de alinhar
as ações estratégicas para o segundo semestre de 2019. Nesse momento, a CPA
teve a oportunidade de apresentar-se e evidenciar para todos os câmpus da IES as
ações implantadas e previstas pela CPA para o exercício 2019. Foi discutida ainda, a
importância da participação de toda a comunidade acadêmica nos processos de avaliação que estavam sendo construídos e solicitado o apoio de todos os participantes
no sentido de sensibilizarmos os discentes, docentes e técnico-administrativos para
participação nesse momento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não houve.
Registro Fotográfico

2.10 Coordenação de Publicações e Edições
Edição e publicação de revistas
Revista Humanidades & Inovação
Com número de ISSN: 2358- 8322, a Revista Humanidades e Inovação, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e editada pela Universidade Estadual
do Tocantins (Unitins) publica artigos e outros gêneros textuais científicos nas áreas
de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, com
especial enfoque para a linguagem e processos educativos, comunicação, educação
e tecnologia, sociologia e processos de inovação gerenciais, sociais e tecnológicos. A
equipe da revista é formada por pesquisadores da Unitins, de diversas instituições brasileiras e estrangeiras. No ano de 2019 a revista teve 18 (dezoito) edições publicadas.
Objetivo: Divulgação de textos relativos ao conhecimento científico das áreas
de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.
Público-alvo: Comunidade Acadêmica e leitores em geral interessados nas
áreas de abrangência da revista.
Revista Extensão
Com o ISSN: 2596-2019, a Revista Extensão é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) apresenta artigos, entrevistas,
resenhas e relatos de experiência de Extensão Universitária nas áreas temáticas de
Extensão: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção e Trabalho. No ano de 2019 foram publicadas
duas edições da revista.
Objetivo: Difundir estudos e pesquisas de professores e alunos de pós-graduação, pesquisadores e gestores de instituições de ensino superior.
Público-alvo: Comunidade Acadêmica e leitores em geral interessados nas
áreas de abrangência da revista.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Recebimento e distribuição de artigos para os avaliadores externos, revisão textual dos textos, diagramação e publicação das revistas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
• Falta de diagramador e colaboradores.
• Cessão de direitos autorais

Ainda em 2018 foi assinado um contrato de Cessão de Direitos Autorais/Autorização de uso de cadernos de conteúdos do curso de Pedagogia produzidos pela Unitins para a Faculdade União Cultural do Estado de São Paulo (UCESP) e a Faculdade
União Cultural do Estado de São Paulo (Ucesp – EAD) de Araçatuba/SP.
A intenção da Faculdade União Cultural do Estado de São Paulo, em obter a
autorização de uso de obras de propriedade da Universidade Estadual do Tocantins
- Unitins, a Ucesp tanto para a utilização do conteúdo parcial, no formato digital na
Plataforma Virtual, quanto o conteúdo integral, no formato impresso (livros/apostilas),
não terão finalidade lucrativa. O termo “personalidade comercial”, utilizado no Ofício
DIR 07/2018, refere-se ao repasse dos custos de produção do material, como a sua
impressão e acabamento pela Indústria Gráfica. A Faculdade UCESP é mantida por
uma Instituição Privada Sem Fins Lucrativos, que não pode cobrar além dos seus custos em qualquer serviço que possa ser oferecido aos seus usuários e que as obras em
questão serão disponibilizadas exclusivamente para o seu corpo discente.
Objetivo: Difundir as competências e habilidades e ainda e experiência dos
nossos professores na escrita de material didático.
Público–alvo: docentes e discentes do curso de Pedagogia da Ucesp de Araçatuba.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram revisados e diagramados 49 (quarenta e nove) cadernos de conteúdos
do curso de Pedagogia, os quais foram enviados por e-mail ao representante da instituição Valmir Leonardo dos Santos que atestou o recebimento por documento timbrado, assinado e digitalizado via e-mail. O trabalho teve início em fevereiro de 2019 e foi
finalizado em outubro do mesmo ano.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
• Falta de diagramador e colaboradores.
• Documento Curricular do Tocantins
A Unitins firmou parceria com o governo estadual na revisão e diagramação dos
cadernos do Documento Curricular do Tocantins que foram construídos por professores do estado e fundamentados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Objetivo: Apresentar aos professores do estado do Tocantins um material de
fácil leitura e rico em possibilidades para o processo ensino-aprendizagem com base
em experiências locais.
Público–alvo: docentes e discentes do estado do Tocantins.
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas
Na revisão dos textos o setor contou com o auxílio de Mariana da Silva Neta,
profissional da Secretaria Estadual de Educação. Foram revisados e diagramados os
documentos curriculares: Educação Infantil e Ensino Fundamental que somam 772
(setecentos e setenta e duas) páginas. O documento está disponível em: < https://seduc.to.gov.br/publicacoes/publicacoes/documento-curricular-do-tocantins---educacao-infantil-e-ensino-fundamental/>.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Falta de diagramador.

Participação no VII Simpósio Mundial de Língua Portuguesa
Nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2019, estiveram no VII Simpósio
Mundial de Língua Portuguesa que aconteceu em Porto de Galinhas, Pernambuco.
Trata-se de um dos mais importantes eventos de estudos sobre língua portuguesa no
mundo.
Objetivos: Atualizar os estudos de língua portuguesa e apresentar trabalhos
desenvolvidos no estado do Tocantins.
Público–alvo: estudiosos de língua portuguesa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participaram do evento as servidoras Liliane Scarpin S. Storniolo e Julienne Silva Silveira que foram dispensadas de suas atividades na Unitins. As servidoras apresentaram trabalhos vinculados ao grupo de pesquisa “Língua, discurso e interação”
certificado pela Unitins. Os trabalhos apresentados foram: “A formação da identidade
musical do Tocantins a partir de compositores regionais” e “Sistema de avaliação,
monitoramento e valorização da educação no estado do Tocantins (Salto): análise dos
descritores de Língua Portuguesa” pela professora Liliane e “As variações da nossa
língua brasileira e seu futuro” por Julienne, orientada pela professora Liliane. Esses
trabalhos tornaram-se artigos e foram publicados no sítio do evento: < http://sites-mitte.com.br/anais/simelp/listaresumos_2.htm>.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Falta de auxílio financeiro.
Registro Fotográfico

Fonte: Os autores

Pró-Reitor de Graduação
Apresentação
A Pró-reitoria de Graduação (Prograd), da Universidade Estadual do Tocantins
(Unitins), pelo presente instrumento, apresenta suas ações desenvolvidas, juntamente
com sua equipe de colaboradores, durante o período de janeiro a dezembro, do exercício de 2019.
A Prograd é responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle,
supervisão e avaliação das atividades de ensino, no âmbito da graduação na Universidade Estadual do Tocantins, respeitando a legislação e as políticas educacionais em
vigência.
Atualmente, a Unitins, em pleno funcionamento, oferta à sociedade 12 cursos de
graduação, divididos nas seguintes regiões do Estado do Tocantins: Região Central,
Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação (câmpus
de Palmas); Região do Bico do Papagaio, Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem
(câmpus de Augustinópolis) e Letras e Pedagogia (câmpus de Araguatins); e Região
Sudeste, Administração, Ciências Contábeis e Direito (câmpus de Dianópolis), concluindo o exercício de 2019 com 1.865 acadêmicos regularmente matriculados.
Uma recente conquista da Instituição foi a criação do Câmpus Paraíso. Em fase
de implantação, serão ofertados três cursos, a partir do semestre 2020/1, sendo: Ciências Contábeis, Direito e Tecnólogo em Agronegócios.
As ações desenvolvidas na Pró-reitoria de Graduação, bem como o resultado
delas, serão apresentadas de forma númerica pelos relatórios seguintes e, também,
de forma mais detalhada, pelas diretorias ligadas à estrutura adminsitrativa da Pró-reitoria de Graduação, a saber: Diretoria de Administração Acadêmica, Diretorias dos
Câmpus e Diretoria de Ensino.
Para subsidiar a execução de todas as ações, a Pró-reitoria contou com a participação efetiva de seus colaboradores da sua estrutura adminstrativa e pedagógica.
Tabela 01 – Dos câmpus, da quantidade de cursos e matriculados em dezembro/2019.
CÂMPUS/CURSOS/QUANTIDADE DE ACADÊMICOS
Câmpus
Araguatins
Augustinópolis

Dianópolis

Palmas

04

Cursos

Quantidade de acadêmicos

Letras

109

Pedagogia
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem

113
147
216
166

Administração

102

Ciências Contábeis
Direito
Direito
Engenharia Agronômica

104
151
274
216

Serviço Social

143

Sistemas de Informação

124

12

1.865

Tabela 02 – Das vagas do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de
docentes em 2019.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES
Vagas ofertadas
Total de Inscritos
Câmpus
Araguatins
Augustinópolis

21 vagas
47 vagas

117 Inscritos
238 Inscritos

Dianópolis

37 vagas

125 Inscritos

Palmas

64 vagas

584 Inscritos

Tabela 03 – Das vagas ofertadas por meio do Vestibular no ano de 2019.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO –
VESTIBULAR
Câmpus
Araguatins

Augustinópolis

Dianópolis

Palmas

Cursos
Letras
Pedagogia

2019/1
40
40

2019/2
-

Enfermagem

40

-

Ciências Contábeis

40

-

Direito

40

-

Administração

40

-

Ciências Contábeis

40

-

Direito

40

-

Direito

40

40

Engenharia Agronômica

40

40

Serviço Social

40

40

Sistemas de Informação

40

40

480

160

Total de vagas ofertadas no ano de 2019

Tabela 04 – Das vagas ofertadas por meio de Transferência Externa em 2019.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Câmpus
Araguatins

Augustinópolis

Cursos

2019/2

Letras

33

Pedagogia

25

Enfermagem

31

Ciências Contábeis

16

Direito

35

Dianópolis

Palmas

Administração

38

Ciências Contábeis

41

Direito

32

Direito

03

Engenharia Agronômica

38

Serviço Social

56

Sistemas de Informação

68

Total de vagas ofertadas no ano de 2019

416

Tabela 5 – Cursos de graduação que tiveram o Decreto de Reconhecimento
publicado em 2019 ou que aguardam sua publicação.
RECONHECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 2019

Letras

Visita in loco realizada pela Comissão de Verificação, nos dias 28 e 29 de outubro de 2019. Aguardando publicação dos
atos de reconhecimento pelo CEE - TO.

Pedagogia

Reconhecido pelo Decreto Nº 5.995,
de 19 de setembro de 2019. D.O.E Nº 5.448,
de 24 de setembro de 2019, pelo período de
três anos.

Direito

Reconhecido pelo Decreto Nº 5.972,
de 30 de julho de 2019. D.O.E Nº 5.408 de
30 de julho de 2019, pelo período de três
anos.

Enfermagem

Reconhecido pelo Decreto Nº 5.973,
de 30 de julho de 2019. D.O.E Nº 5.408, de
30 de julho de 2019, pelo período de três
anos.

Direito

Reconhecido pelo Decreto Nº 5.909,
de 20 de fevereiro de 2019. D.O.E Nº 5.313,
de 07 de março de 2019, pelo período de
três anos.

Ciências Contábeis

Reconhecido pelo Decreto Nº 5.931,
de 26 de abril de 2019. D.O.E Nº 5.346, de
26 de abril de 2019, pelo período de três
anos.

Administração

Reconhecido pelo Decreto Nº 6.010,
de 05 de novembro de 2019. D.O.E Nº
5.477, de 05 de novembro de 2019, pelo
período de três anos.

Araguatins

Augustinópolis

Dianópolis

Palmas

Serviço Social

Reconhecido pelo Decreto Nº 5.930,
de 26 de abril de 2019. D.O.E Nº 5.346, de
26 de abril de 2019, pelo período de quatro
anos.

Direito

Visita in loco realizada pela Comissão de Verificação, nos dias 15 e 16 de outubro de 2019. Aguardando publicação dos
atos da renovação de reconhecimento pelo
CEE - TO.

Visita in loco realizada pela Comissão de Verificação, nos dias 22 e 23 de ouSistemas de Informação tubro de 2019. Aguardando publicação dos
atos da renovação de reconhecimento pelo
CEE - TO.
Visita in loco realizada pela Comissão de Verificação, nos dias 23 e 24 de ouEngenharia Agronômica tubro de 2019. Aguardando publicação dos
atos da renovação de reconhecimento pelo
CEE - TO.

Tabela 06 – Da quantidade de normativas elaboradas pela Prograd no ano de 2019.
NORMATIVAS INTERNAS ELABORADAS PELA PROGRAD
SUBMETIDAS AO CONSEPE E CONSUNI
Ordem

Normativas

Status

Semestre de
aprovação

1

Regimento Interno da Pró-reitoria de Graduação

Aprovado

2019/2

2

Alteração do Regulamento da Câmara de Graduação

Aprovado

2019/2

3

Alteração do Regimento Acadêmico

Aprovado

2019/2

4

Política de Acompanhamento dos Egressos

Aprovado

2019/2

5

Regimento Interno das Bibliotecas

Aprovado

2019/2

6

Diretrizes Gerais do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Aprovado

2019/2

7

Política e Regulamento de Estágio

Aprovado

2019/2

8

Regimento Interno do Núcleo de Atendimento Psicossocial
Aprovado
e Educacional (NAPE)

2019/2

Tabela 07 – Das vagas de Monitoria Acadêmica Remunerada ofertadas em 2019.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO ÀS VAGAS DE MONITORIA
ACADÊMICA REMUNERADA NO ANO DE 2019
Câmpus
Araguatins

Cursos

2019/2

Letras

03

Pedagogia

03

Enfermagem

03

Ciências Contábeis
Direito
Administração
Ciências Contábeis

03
03
03
03

Direito

03

Direito

03

Engenharia Agronômica

03

Serviço Social
Sistemas de Informação
Total de vagas ofertadas no ano de 2019

03
03
36

Augustinópolis

Dianópolis

Palmas

Tabela 08 – Dos dados dos serviços prestados pela equipe da Secretaria Acadêmica
até 12/11/ 2019.
SECRETARIA ACADÊMICA
Serviços
Diplomas expedidos
Registro de diplomas de outras IES
Colação de grau

Semestre

Quantidade

2019/1
2019/2
2019/1
2019/2
2019/1
2019/2

712
578
283
71
238
39

Tabela 09 – Da quantidade de alunos graduados até 12/11/2019.
ACADÊMICOS GRADUADOS
Câmpus
Araguatins
Augustinópolis

Dianópolis

Palmas
Total

Cursos
Letras
Pedagogia
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem

Status
Graduado
Graduado
Graduado
Graduado
Graduado

Quantidade
16
22
31
32
01

Administração

Graduado

111

Ciências Contábeis

Graduado

10

Direito

Graduado

02

Tecnologia em Gestão Ambiental

Graduado

37

Tecnologia em Gestão de Agronegócios

Graduado

20

Direito

Graduado

33

Engenharia Agronômica

Graduado

11

Serviço Social

Graduado

20

Sistemas de Informação

Graduado

10

356

Tabela 10 – Dos dados referentes ao acervo físico e digital das Bibliotecas em 2019.
BIBLIOTECA
Câmpus

Tipo de Acervo

Quantidade

Araguatins

Físico

5.499

Augustinópolis
Dianópolis

Físico
Físico

5.562
2.766

Palmas

Físico

31.635

Total

45.462

BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA (BVU)
Todos os Câmpus

Tipo de Acervo

Quantidade

Digital

7.788

Tabela 11 – Dos dados referentes à implantação dos NAPEs no ano de 2019.
NÚCLEO DE APOIO PSICOSOCIAL E EDUCACIONAL (NAPE)
Ação

Câmpus

Composição
01 - Assistente Social

Câmpus Araguatins

01 - Psicólogo
01 - Pedagogo

Implantação

01 - Assistente Social
Câmpus Augustinópolis

01 - Psicólogo

Câmpus Dianópolis

01 - Pedagogo
01 - Assistente Social
01 - Psicólogo
01 - Pedagogo

Revisão e criação de Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC) de graduação da Instituição
Objetivos:
• Atualizar os projetos pedagógicos de todos os cursos de graduação;
• Criar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação que serão implementados
no câmpus de Paraíso.
Público-alvo: comunidade acadêmica, público interno e externo.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Realização de reuniões periódicas com os coordenadores de cursos, para auxiliar nos assuntos referentes à condução do processo de alteração dos PPCs. Encaminhamento de documentos necessários à construção e à revisão dos projetos. Monitoramento, junto às Coordenações de curso, quanto ao andamento dos trabalhos de
revisão dos projetos, por parte do colegiado de curso e Núcleo Docente Estruturante
(NDE). Análise de alterações recebidas, inserção de contribuições e esclarecimentos
de dúvidas. Conferência do atendimento das exigências da legisação vigente sobre
o formato do PPC. Observação quanto ao atendimento das Diretrizes Curriculares
em cada PPC. Submissão dos projetos à Câmara de Graduação da Pró-reitoria de

Graduação. Apresentação dos projetos nas reuniões do CONSUNI e CONSEPE para
aprovação. A Atualização dos projetos pedagógicos dos 12 cursos. Região Central:
Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação (Câmpus
de Palmas). Região do Bico do Papagaio: Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem
(Câmpus de Augustinópolis) e Letras e Pedagogia (Câmpus de Araguatins). Região
Sudeste: Administração, Ciências Contábeis e Direito (Câmpus de Dianópolis). Criação de projetos pedagógicos de três cursos: Ciências Contábeis, Direito e Tecnólogo
em Agronegócios - Câmpus de Paraíso. Redução de 3.740 horas na carga horária dos
cursos. Participação do NDE e dos colegiados de cursos nesse processo.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O tempo gasto para a condução dos processos de alteração de cada projeto
pedagógico.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Diretoria de Administração Acadêmica
Execução do planejamento e das políticas estabelecidas pela Pró-reitoria de
Graduação.
Objetivos:
• Acompanhar o atendimento das demandas administrativas, zelando pelo pleno
funcionamento da Pró-reitoria de Graduação;
• Atender a toda comunidade acadêmica;
• Melhorar continuamente os serviços ofertados.
Público-alvo: Pró-reitoria de Graduação, Câmara de Graduação, Coordenação
e Assessoria Pedagógica, Coordenações de cursos, Direção de Câmpus, Secretarias
Acadêmicas, Bibliotecas, técnicos administrativos, docentes, discentes, público interno e externo.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Assessoramento do Pró-reitor de Graduação no atendimento de ações
administrativas, que visem propiciar melhorias ao desenvolvimento de políticas
e programas, voltados à qualidade do ensino de graduação;
• Atendimento às Coordenações de curso nas diversas demandas apresentadas
no decorrer do período letivo, dando suporte e orientação na execução das
demandas apresentadas;
• Participação no processo seletivo simplificado para a contratação de docentes.
• Protocolo e acompanhamento dos processos de reconhecimentos de cursos,
junto ao Conselho Estadual de Educação, bem como o atendimento das
demandas solicitadas pelo respectivo conselho;
• Acompanhamento do processo de renovação de recredenciamento da Unitins,
junto ao Conselho Estadual de Educação;
• Participação na execução da semana pedagógica da Unitins;
• monitoramento do funcionamento dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis,
Dianópolis e Palmas, bem como o atendimento das demandas apresentadas
por seus respectivos diretores;
• Elaboração, revisão e atualização de normas internas e documentos relativos
às atividades da graduação, respeitando o atendimento da legislação vigente;
• Análise e encaminhamento de processos para a deliberação junto à Câmara
de Graduação;
• Participação na elaboração do calendário acadêmico e na execução das

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

atividades administrativas previstas em tal documento;
Monitoramento do atendimento das demandas da comunidade acadêmica,
relativas à Secretaria Acadêmica e às Bibliotecas;
Monitoramento da entrada, análise e devolução de processos que requereram
manifestação;
Estabelecimento de convênios requeridos para cada curso e do seguro de vida
para cada aluno ingressante no campo de estágio obrigatório;
Acompanhamento das atividades desenvolvidas nas Bibliotecas dos Câmpus,
bem como das questões relativas ao atendimento da legislação vigente;
Elaboração de diagnósticos dos problemas de ordem administrativa da
graduação e promoção de reflexão e reestruturação para sanar os pontos
negativos;
Acompanhamento da elaboração de editais e implementação de projetos de
bolsas de monitorias acadêmicas para discentes da graduação;
Análise de processos internos e externos oriundos de órgãos judiciais e de
controle, por meio da elaboração e ratificação de pareceres e despachos, com
base na legislação do sistema de ensino e normas internas;
Acompanhamento da operacionalização das ações relativas à organização e à
guarda de documentos acadêmicos;
Monitoramento e controle do atendimento da expedição de solicitações
acadêmicas para a expedição de documentos;
Elaboração de editais de transferência externa, tomando como base o
quantitativo semestral de vagas remanescentes em cada turma, juntamente às
secretárias acadêmicas de todos os câmpus, buscando otimizar o processo de
oferta de vagas, em relação ao custo e benefício;
Participação nas comissões de vestibular, elaboração de normativas,
transferências (interna e externa) e outras demandas que requereram a
representação de membros da Pró-reitoria de Graduação;
Saneamento das dúvidas do público-alvo, quanto à legislação do sistema
de ensino e às normas internas para a resolução das questões acadêmicas
e questões administrativas da Pró-reitoria de Graduação e Diretoria de
Administração Acadêmica.
Execução do planejamento previsto para o exercício de 2019;
Atendimento das demandas administrativas;
Acompanhamento das atividades da Biblioteca e Secretaria Acadêmica.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
O orçamento destinado à execução das ações.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Assessoria de Legislação Acadêmica
Atendimento das demandas do público interno e externo sobre as legislações de
ensino e as normas internas da Instituição.
Objetivos:
• Assessorar a Câmara de Graduação na deliberação de processos acadêmicos,
no tocante à legislação do sistema de ensino e às normas internas;
• Assessorar a elaboração e a revisão dos documentos oficiais emitidos pela
Pró-reitoria de Graduação, Diretoria de Administração Acadêmica e Diretoria de
Ensino (despachos, comunicados, memorandos e ofícios);
• Fomentar o andamento dos processos acadêmicos e judiciais da Pró-reitoria de
Graduação, da Diretoria de Administração Acadêmica e da Diretoria de Ensino;

•
•
•
•
•
•
•

Elaborar pareceres e despachos quanto aos processos acadêmicos e judiciais;
Elaborar, revisar e atualizar as normas internas;
Elaborar editais de processos seletivos;
Elaborar relatórios sobre as atividades acadêmicas;
Orientar a Pró-reitoria de Graduação, a Diretoria de Administração Acadêmica
e a Diretoria de Ensino quanto à legislação do sistema de ensino e às normas
internas;
Participar de comissões internas;
Responder documentos correspondentes às questões acadêmicas, com base
na legislação do sistema de ensino e nas normas internas.

Público-alvo: Pró-reitoria de Graduação, Câmara de Graduação, Diretoria de
Administração Acadêmica, Diretoria de Ensino, Coordenação Acadêmica Geral, Coordenações de cursos, Secretarias Acadêmicas, docentes e discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Assessoramento dos membros da Câmara de Graduação, na deliberação
de processos acadêmicos, no tocante à legislação do sistema de ensino e às
normas internas;
• Assessoramento e revisão de documentos oficiais da Pró-reitoria de Graduação
e da Diretoria de Administração Acadêmica (despachos, memorandos e ofícios);
• Promoção do andamento dos processos acadêmicos e judiciais da Pró-reitoria
de Graduação e da Diretoria de Administração Acadêmica;
• Elaboração, revisão e atualização de normas internas;
• Elaboração de editais de processos seletivos da Pró-reitoria de Graduação, da
Diretoria de Administração Acadêmica e da Diretoria de Ensino;
• Elaboração de pareceres e despachos quanto aos processos acadêmicos e
judiciais;
• Orientação quanto à legislação do sistema de ensino e às normas internas;
• Respostas aos documentos internos e externos sobre as questões acadêmicas,
com base na legislação do sistema de ensino e nas normas internas em
processos acadêmicos;
• Revisão de manuais de estágio supervisionado e de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC);
• Saneamento das dúvidas do público-alvo, quanto à legislação do sistema de
ensino e às normas internas, para a resolução de questões acadêmicas.
• Assessoramento da Pró-reitoria de Graduação, na revisão do Regimento
Acadêmico e Regimento Geral das Bibliotecas;
• Elaboração do Edital de Processo Seletivo Simplificado de Transferência
Externa 2020/1;
• Elaboração de 139 despachos referentes aos processos acadêmicos e judiciais;
• Elaboração de 46 pareceres relativos aos processos acadêmicos e judiciais;
• participação na Comissão do Processo Seletivo Simplificado de Transferência
Externa 2020/1;
• Saneamento das dúvidas do público-alvo, quanto à legislação do sistema de
ensino e às normas internas, para a resolução de questões acadêmicas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A padronização dos procedimentos internos para o fluxo de alguns processos.
Período: janeiro a dezembro de 2019.

Assessoria de Suporte Às Demandas dos Sistemas Acadêmicos
Operacionalização e manutenção do sistema acadêmico e bibliotecário, confecção de relatórios e suporte aos usuários.
•
•

Objetivos:

Atender as demandas dos servidores da Unitins relacionadas aos sistemas
acadêmicos;
Prestar assistência à comunidade acadêmica.

Público-alvo: servidores da Unitins e comunidade acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Preparação semestral das matrículas e rematrículas;
• Atendimento ao público (comunidade acadêmica);
• Criação de relatórios internos;
• Geração e importação dos dados do censo;
• Geração dos dados referentes ao Enade;
• Suporte às secretarias acadêmicas;
• Suporte às Bibliotecas;
• Suporte aos alunos e professores em demandas referentes ao portal acadêmico.
Resultado alcançado
Atendimento das demandas relativas aos sistemas acadêmicos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O tempo gasto para a resolucção de algumas situações e a comunicação com
os demais câmpus.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Assessoria Administrativa
Atender as demandas administrativas da Pró-reitoria de Graduação e suas respectivas diretorias.
Objetivo: Assessorar as demandas da Diretoria de Administração Acadêmica,
Câmara de Graduação, Diretoria de Ensino e Pró-reitoria de Graduação.
Público-alvo: Pró-reitoria de Graduação, Diretoria de Administração Acadêmica, Câmara de Graduação, Diretoria de Ensino, Coordenações de cursos, Secretarias
Acadêmicas, docentes e discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Assessoramento e acompanhamento de demandas administrativas relativas
à Pró-reitoria de Graduação, Diretoria de Ensino e Diretoria de Administração
Acadêmica;
• Assistência na elaboração e na revisão de documentos oficiais emitidos pela Próreitoria de Graduação e Diretoria de Administração Acadêmica (memorandos,
despachos, ofícios, portarias, declarações, comunicados);
• Acompanhamento de recebimento de documentos e processos acadêmicos e
administrativos;
• Cumprimento das funções de secretário da Câmara de Graduação;

•
•
•
•
•
•
•

Convocação dos membros da Câmara de Graduação para reuniões ordinárias
e extraordinárias;
Acompanhamento em reuniões da Câmara de Graduação nas demandas sobre
os processos acadêmicos;
Elaboração de documentos (atas, despachos) das reuniões da Câmara de
Graduação;
Supervisão do Sistema de Gestão de Dados (SGD) da Diretoria de Administração
Acadêmica e Câmara de Graduação;
Acompanhamento de editais de processos seletivos;
Respostas aos e-mails institucionais, com base nas observâncias do chefe
imediato;
Atendimento ao público, em geral.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
O despreparo de servidores para o uso do SGD e a nexistência de formulários
padronizados para facilitar o fluxo de documentos entre setores.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Coordenadoria Geral de Secretaria Acadêmica
Planejamento e monitoramento da operacionalização das ações relativas à organização e a guarda de documentos acadêmicos, desde a matrícula até a colação de
grau dos acadêmicos, na Sede Administrativa e nos câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.
Objetivo: Atender a comunidade acadêmica, primando pela qualidade, eficiência e agilidade no atendimento das demandas e respeitando a legislação educacional
vigente, tais como, Regimento Acadêmico, Regimento Geral da Unitins e outros.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Acompanhamento das demandas nas secretarias acadêmicas da Sede
Administrativa e de todos os Câmpus;
• Planejamento e organização de viagens in loco para o monitoramento das
atividades reralizadas nas secretarias acadêmcias dos câmpus;
• Atendimento das demandas da Pró-reitoria de Graduação relativas à
apresentação de informações;
• Fornecimento de informações, quando solicitadas pelo Departamento Jurídico,
para subsidiar respostas aos processos judiciais;
• Realização de matrículas e rematrículas;
• Cadastro de alunos no sistema RM;
• Organização do dossiê acadêmico individualizado;
• Atendimento ao público (comunidade acadêmica);
• Acompanhamento e atendimento das solicitações dos acadêmicos no i-protocolo
(sistema de gerenciamento de demandas acadêmicas);
• Tramitação de processos nas Coordenações de curso, para que sejam
analisadas as solicitações dos acadêmicos;
• Emissão de históricos, declarações e certidões;
• Emissão de guias de transferência;
• Acompanhamento das datas previstas no calendário acadêmico, para o
estabelecimento de prazos para o atendimento ao público, em geral, como
também, atendimentos das datas e atividades constantes no calendário
acadêmico;
• Emissão de relatórios relativos aos dados acadêmicos, por exemplo: quantitativo

•
•
•
•
•

de alunos matriculados, trancados, desvinculados, reingressados, transferidos
e desistentes;
Lançamento de aproveitamento de disciplinas no sistema RM;
Manutenção de arquivo, atualizado e organizado, dos diários de classe, plano
de ensino, calendários, documentos pertinentes à vida acadêmica, registros de
diplomas, dentre outros;
Realização de colação de grau;
Expedição e registro de diplomas;
Verificação e conferência da validade de documentos acadêmicos.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A quantidade de arquivos insuficientes para a guarda dos documentos/dossiês
de todos os acadêmicos. A falta de material de expediente (pastas suspensas). A falta
de espaço e quantidade de arquivos no câmpus de Augustinópolis e Palmas. A necessidade de ampliação do espaço físico do balcão de atendimento da Secretaria Acadêmica do Câmpus de Palmas, melhorando as condições de atendimento aos alunos.
Os computadores defasados e investimento em capacitação para os colaboradores.
Período: janeiro a dezembro de 2019.

Assessoria de Estágios Curriculares
Assessoramento para a formulação de convênios de estágios supervisionados
obrigatórios e inserção de alunos em seguro de vida.
Objetivos:
• Assessorar as Coordenações de curso e docentes responsáveis pelo estágio,
quanto à formulação de convênios;
• Prestar esclarecimentos, a toda comunidade acadêmica, sobre a legislação
vigente de estágio obrigatório, sempre que demandado;
• Requerer e acompanhar a contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro de vida para os acadêmicos em estágio obrigatório;
• Inserir semestralmente os acadêmicos no seguro de vida;
• Excluir os acadêmicos do seguro de vida, após finalização do estágio curricular
obrigatório.
Público-alvo: Coordenações de curso, docentes responsáveis pelo estágio em
cada curso, acadêmicos, público interno e externo.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Orientação e disponibilização de todas as legislações pertinentes a execução
do estágio e modelos padrões dos formulários aos coordenadores de curso e
docentes responsáveis pelo estágio;
• Intermediação e formalização dos Termos de Convênios de Estágios,
encaminhando-os para a assinatura do representante legal da Unitins e
devolvendo ao remetente;
• Adequação dos modelos padrões dos Termos de Convênio e Termo de
Compromisso de Estágio;
• Encaminhamento de documentos requeridos pelos concedentes de estágio;
• Atualização mensal da planilha de inclusão e exclusão de acadêmicos em
estágio curricular, para fins de monitoramento dos acadêmicos aptos ao registro
da apólice de seguro;
• Diálogo com a empresa seguradora contratada pela Unitins para o
encaminhamento das atualizações mensais;
• Atendimento das demandas apresentadas pela seguradora contratada pela
Unitins;
• Encaminhamento das apólices de seguro de vida de cada aluno aos seus
respectivos coordenadores e responsáveis pelo estágio, para fins de
comprovação do cumprimento dessa exigência da legislação;
• Participação na criação de normativas referentes ao estágio obrigatório,
por exemplo, a política de estágio da Instituição, bem como cooperação na
atualização das informações apresentadas no link disponibilizado no site da
Unitins.
Resultados alcançados
• Atendimento das demandas apresentadas pelas Coordenações de Curso e
seus respectivos docentes responsáveis pelo estágio e das concedentes;
• Acompanhamento da formalização de 62 Termos de Convênio de Estágio
Obrigatório e de 1.207 Termos de Compromisso de Estágio Obrigatório,
acadêmicos com registro em apólice de seguro de contratado pela Unitins junto
à empresa CAPEMISA.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Exigência das concedentes, em relação à contrapartida da Unitins, para

formalização dos convênios. O número reduzido de campos de estágios para a inserção
dos acadêmicos, principalmente, no que se refere aos estágios nos cursos de Graduação
de Serviço Social e Enfermagem.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Coordenadoria Geral de Biblioteca
O Sistema Integrado de Bibliotecas da Unitins (SIBUNI), gestor de conhecimento,
mediador dos recursos informacionais existentes e suporte no processo ensinoaprendizagem, tem a função de prover a infraestrutura bibliográfica, o acesso à informação
e ao conhecimento, de acordo com as necessidades individuais de seus usuários, e de
zelar pelo patrimônio público e pelo usufruto de todos ao acervo.
Formado pelos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, o
Sistema Integrado de Bibliotecas da Unitins visa atender adequadamente as demandas
resultantes da expansão pretendida e procura adaptar-se ao papel que a sociedade atual
tem reservado às Bibliotecas universitárias – ser um centro de informação e disseminação
do conhecimento e da cultura – com a adoção de modernas tecnologias e informatização
de serviços.
A Biblioteca do Câmpus de Araguatins tem 28m². É um ambiente destinado à leitura,
ao estudo individual, ao trabalho em grupo e à disponibilização do acervo bibliográfico.
A biblioteca conta com duas mesas, seis cadeiras, uma estação de trabalho, com
computadores com acesso à internet para pesquisas e demais recursos para elaboração
de trabalhos, além de outras duas cabines para estudos individuais e cinco prateleiras
para disponibilização do acervo.
A Biblioteca do Câmpus de Augustinópolis tem aproximadamente 64m². É também
um ambiente destinado à leitura, ao estudo individual e ao trabalho em grupo. Dispõe de três
mesas, 14 cadeiras, quatro cabines de estudo e dois computadores com acesso à internet
para pesquisa e demais recursos para elaboração de trabalhos. A área física disponível
para o acervo é composta de 24,5m², aos quais suportam, atualmente, dez estantes dupla
face, com capacidade de 126 metros lineares para acomodar os exemplares.
Jà Biblioteca do Câmpus de Dianópolis tem um espaço de 51m², constituindo-se
também como um ambiente destinado à leitura, ao estudo individual, ao trabalho em grupo
e à disponibilização do acervo físico. O espaço conta com sete mesas, 30 cadeiras, quatro
computadores com acesso à internet para pesquisa e demais recursos para elaboração
de trabalhos, 13 cabines para estudo individual e 19 prateleiras para a disponibilização do
acervo.
Atualmente, a Biblioteca do Câmpus de Palmas possui uma área total de 242,97m²
(divididos em espaço para leitura, estudo individual e trabalho em grupo 60,83m²) e conta
com sete mesas, 25 cadeiras, quatro baias de estudo individual, um balcão de atendimento,
terminal com aceso à internet e dois expositores com obras de acesso livre. A área física
disponível para o acervo é de 152,53m² e comporta 44 estantes dupla face. Para estudo,
são destinadas três mesas e dez cadeiras, oito baias com computadores com acesso à
internet para pesquisa e demais recursos para elaboração de trabalhos. O atendimento
dispõe de balcão, dois terminais com acesso à internet e sistemas de gerenciamento do
acervo e demais serviços e 20 escaninhos para guarda de bolsas e materiais. A sala de
processamento técnico utiliza 29,61m², comporta três mesas com terminais de trabalho,
um balcão, arquivos deslizantes, com documentação do setor em geral, escaninhos e
estantes para acomodação dos exemplares em processamento técnico. Ainda, dispõe de
uma sala anexa para triagem, com acervo especial e exemplares advindos de doações,
uma àrea correspondente a 60,83m².
O Sistema de Bibliotecas possui regulamento devidamente aprovado pelo CONSUNI
e suas diretrizes têm como finalidade educar e disponibilizar seus serviços, sem ferir
qualquer princípio, nem mesmo punir, afastar ou restringir o acesso de seus usuários ao

acervo, mas sim, o de atingir seu papel como suporte no processo ensino e aprendizagem.

Seleção, aquisição de materiais e processamento técnico
Objetivo: Disponibilizar o acervo advindo de doações, aquisições (compras) e
permuta aos usuários dos Sistemas de Bibliotecas.
Público-alvo: usuários internos e externos de todos os câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Levantamento das necessidades de aquisição e de composição dos acervos,
em atendimento aos PPCs de todos os cursos;
• Triagem e seleção de materiais advindos de compras e doações (durante o
período de janeiro a dezembro de 2019);
• Recebimento, triagem e distribuição de materiais recebidos pelos Câmpus da
Instituição;
• Efetivação do processamento técnico (carimbagem, classificação, catalogação,
tombamento e inserção dos novos exemplares ao acervo);
• Disponibilização dos exemplares para uso, consulta e empréstimos domiciliares.
Resultados alcançados:
• Identificação das necessidades de aquisição de títulos/exemplares para
atendimento dos PPCs dos cursos do Câmpus de Araguatins (Pedagogia e
Letras), Câmpus de Augustinópolis (Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem),
Câmpus de Dianópolis (Administração, Ciências Contábeis e Direito) e Câmpus
de Palmas (Serviço Social, Engenharia Agronômica e Sistemas de Informação),
• Triagem e migração de títulos a todos os câmpus, de acordo com as áreas de
interesse;
• Incorporação ao acervo de mais 8.000 títulos em formato digital, com a recente
assinatura de acesso à plataforma Biblioteca Virtual. Totaliza-se, assim, 18.040
títulos na junção do acervo geral, sendo 10.252 impressos e 7788 e-books.
Desse montante, estão distribuídos 1.699 títulos para a Biblioteca do Câmpus
de Araguatins, 887 títulos para a Biblioteca do Câmpus de Augustinópolis, 653
títulos para a Biblioteca do Câmpus de Dianópolis e 7.013 títulos para a Biblioteca
do Câmpus de Palmas. No que tange à quantidade de exemplares, são 48.148
exemplares distribuídos nas Bibliotecas dos quatro câmpus: 5.653 exemplares
na Biblioteca do Câmpus de Araguatins; 5.796 exemplares na Biblioteca do
Câmpus de Augustinópolis; 2.846 exemplares na Biblioteca do Câmpus de
Dianópolis; e 33.853 exemplares na Biblioteca do Câmpus de Palmas.
• Desenvolvimento do Repositório Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso,
para a disponibilização e a digitalização da produção científica dos cursos de
graduação.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As alterações e as consequentes atualizações dos PPCs tornam os relatórios de
aquisição constantemente defasados. A ausência de um eficiente software de automação
de bibliotecas, para a otimização dos produtos e serviços desenvolvidos dentro das
Unidades. Essa ausência se reflete, principalmente, no processamento técnico do acervo,
impossibilitando uma pesquisa bibliográfica detalhada do matérial disponíveis no acervo,
além de estatísticas assertivas sobre os dados e serviços desenvolvidos nas bibliotecas.
O material de limpeza inadequado ou insuficiente. A danificação de exemplares, por uso
constante ou descuido dos usuários, e ausência de material para sua devida reparação
(cola, papel contact, prensa, espátulas, lixas, cartolina, tule etc.). A ausência de materiais

de uso diário, para o processamento técnico e preparo dos exemplares para integrar o
acervo, e, como consequência, longo intervalo entre o recebimento e a disponibilização dos
itens aos usuários. A ausência de profissionais de Biblioteconomia, para o atendimento e
a vazão das demandas técnicas dos Câmpus de Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis,
e, como consequência, a centralização dessas atividades no Câmpus de Palmas e
gargalos operacionais técnicos constantes. O espaço físico e estrutura insuficiente (e sem
possibilidade de crescimento) para a acomodação e a disponibilização dos acervos de
todos os câmpus.
Período: janeiro a dezembro de 2019.

Organização do acervo
Objetivo: Manter organizado, limpo e acessível todos os acervos que compõem as
Bibliotecas da Unitins.
Público-alvo: usuários internos e externos de todos os câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Higienização das estantes e livros;
• Organização dos itens, a partir de sua classificação;
• Organização do acervo, por áreas de conhecimento.
Resultados alcançados:
• Treinamento de todas as equipes;
• Identificação de livros fora de ordem e correção imediata;
• Limpeza/manutenção mantida durante o período.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ausência de prestadores de serviços gerais para limpeza diária. A dificuldade de
alguns servidores em compreender a metodologia de classificação e a organização dos
acervos. A inobservância quanto às escalas de limpeza distribuídas entre as equipes.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Reestruturação dos espaços físicos, do acervo geral, das multimídias e do
repositório institucional
Objetivos:
• Reestruturar layout das Bibliotecas da Unitins;
• Revisar, alocar, organizar e disponibilizar o acervo de todos os setores das
Bibliotecas.
Público-alvo: usuários internos e externos de todos os câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A divisão da área física destinada à Biblioteca, em acervo geral, ao processamento
técnico, e à sala onde estão guardados os livros que compõem o acervo especial.
A realocação e migração de exemplares, por áreas de interesse entre os câmpus. A
realocação de estantes para acomodação de exemplares.

Resultados alcançados:
• Organização e disponibilização do acervo geral;
• Definição do layout das Bibliotecas e divisão dos espaços, com a finalidade de
acomodar todos os acervos;
• Reestruturação da disponibilização do acervo da Biblioteca do Câmpus de
Palmas, de acordo a norma da ABNT 9.050, que descreve sobre a acessibilidade
às edificações, ao mobiliário, ao espaço e aos equipamentos urbanos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Os espaços físicos insuficientes para o armazenamento do acervo (atual e futuro)
e a acomodação de mobiliário (estantes dupla face, estações de trabalho etc.) em todas
as Bibliotecas. A ausência de mobiliário adequado para o armazenamento de todos os
itens do acervo, bem como de mobiliário para as necessidades dos servidores do setor.
O repositório institucional inexistente, ficando o material que o compõe não identificado,
armazenado inadequadamente e sem estruturação, por falta de aplicação e mobiliário
específico.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Atendimento aos usuários
Objetivos:
• Atender as demandas dos usuários;
• Disponibilizar acesso à informação, à pesquisa e ao estudo.
Público-alvo: usuários internos e externos de todos os câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Empréstimo e devolução de publicações;
• Reservas e renovação de publicações (pessoalmente ou via portal da instituição);
• Disponibilização de espaços adequados para estudos individuais ou em grupo
e pesquisa;
• Levantamentos bibliográficos, via solicitação dos usuários (alunos e docentes);
• Elaboração de fichas catalográficas;
• Treinamento das equipes de atendimento aos usuários das Bibliotecas.
Resultados alcançados:
• Efetivação de 7.991 empréstimos feitos por meio do sistema de gerenciamento
do acervo, sendo 1.047 empréstimos realizados na Biblioteca do Câmpus de
Araguatins, 1.773 no Câmpus de Augustinópolis, 907 no Câmpus de Dianópolis
e 4.264 empréstimos efetuados na Biblioteca do Câmpus de Palmas.
• Efetivação de 191 empréstimos especiais;
• Efetivação de 411 reservas;
• Confecção de 230 fichas catalográficas em todos os câmpus;
• Execução de 10 levantamentos bibliográficos (dois para o Câmpus de
Araguatins, dois para o Câmpus de Augustinópolis, três para o Câmpus de
Dianópolis e três para o Câmpus de Palmas);
• Atendimento aos levantamentos bibliográficos dos ementários básicos e
complementares de todos os cursos ofertados;
• Geração de 1.511 multas, sendo 267 aplicadas na Biblioteca do Câmpus de
Araguatins, 321 na Biblioteca do Câmpus de Augustinópolis, 191 na Biblioteca
do Câmpus de Dianópolis e 732 na Biblioteca do Câmpus de Palmas (1.034
multas foram pagas e 226 ainda encontram-se estão em aberto);

•

Não houve nenhuma solicitação de comutação.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ausência de meios para verificar quantitativa e qualitativamente o uso das
Bibliotecas e seus espaços físicos pelos usuários. As oscilações ou ausência de internet
e energia. Os terminais com acesso à internet e pesquisa insuficientes, principalmente,
em momentos de maior fluxo de usuários, para o atendimento das demandas, além de
espaço físico restrito para crescimento ou aumento de terminais. A ausência de convênios
com os portais da CAPES (e já identificada a impossibilidade, devido à Instituição não
possuir os pré-requisitos básico para participar da rede). A ausência de profissionais de
Biblioteconomia, para o atendimento das demandas das fichas catalográficas dentro do
prazo estipulado e necessário. A ausência de leitores de código de barras no atendimento,
para agilizar o empréstimo e devolução. Os problemas no envio de e-mails de avisos,
devolução e vencimento de empréstimos aos usuários diretamente pelo sistema RM,
situação que foi sanada a partir de outubro, com a mudança na forma de acesso. A
utilização dos escaninhos da biblioteca como guarda-volumes durante a ausência de
usuários na biblioteca. O sumiço de chaves e/ou cadeados dos escaninhos. O uso da sala
de estudo em grupo pelos acadêmicos, para outras atividades as quais não se destina,
gerando contrariedades com outros usuários.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Preparação das Bibliotecas para a avaliação do Conselho Estadual Educação (CEE - TO)
Objetivos:
• Atender as demandas de estrutura e organização dos espaços das Bibliotecas;
• Adequar as bibliografias básicas e complementares dos PPCs de todos os
cursos.
Público-alvo: usuários internos (acadêmicos e professores).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A conferência das bibliografias básicas e complementares das ementas das
disciplinas dos cursos ofertados. O levantamento das necessidades de aquisição e
composição dos acervos, em atendimento aos PPCs. A emissão de relatórios de acervos.
O acompanhamento e monitoramento das atividades de organização e estruturação dos
acervos de todas as bibliotecas.
Resultados alcançados:
• Emissão de 10 relatórios de acervos, sendo dois relatórios para a Biblioteca
do Câmpus de Araguatins (Pedagogia e Letras), três para a Biblioteca do
Câmpus de Dianópolis (Direito, Administração e Ciências Contábeis), dois para
o Câmpus de Augustinópolis (Direito e Enfermagem) e três relatórios para a
Biblioteca do Câmpus de Palmas (Direito, Engenharia Agronômica e Sistemas
de Informação);
• Identificação de ausência de itens e a necessidade de aquisição de obras, bem
como a atualização de parte do acervo;
• Identificação da necessidade de substituição de bibliografias defasadas, antigas
ou em falta no mercado, bem como a inserção de títulos em formato virtual;
• Aquisição da assinatura da plataforma Biblioteca Virtual, cujo auxiliará na
diversificação e inserção de títulos bibliográficos, em formato digital. Com isso,
um aumento de quase oito mil títulos no acervo bibliográfico dos câmpus.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ausência de profissionais de Biblioteconomia, para o atendimento das demandas
de emissão de relatórios e acompanhamento das avaliações nos câmpus do interior.
Conseguir manter atualizados os relatórios e a listagem de aquisição, devido à necessidade
de atualização e alteração dos PPCs. Não poder prever a disponibilidade financeira para a
aquisição de bibliografias básicas e complementares, bem como a disponibilidade da obra
no momento da aquisição.
Período: janeiro a dezembro de 2019.
Diretoria Do Câmpus Palmas
Comunicação interna
Objetivo: Manter organizado e acessível os anúncios, os comunicados e as
informações inerentes à gestão acadêmica e administrativa.
Público-alvo: Usuários internos (acadêmicos, professores e servidores).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Divulgação de avisos, instruções normativas, mapas de sala e labins, calendário acadêmico, horários dos cursos, memorandos circulares, regulamentos, tabela de
agendamentos e informações de interesse da comunidade acadêmica, por meio dos
murais, e-mail, anúncios, via sistema educ@, e planilhas do Google Drive.
Resultado alcançado
A divulgação de 30 comunicados internos, 16 notícias diversas e 20 anúncios,
fora os cartazes e os folders divulgados nos murais.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O fato de nem todos lerem o e-mail institucional e anúncios encaminhados no
educ@ e/ou, até mesmo, as informações dos murais. A Falta de equipamento para o
acesso ao e-mail e site institucional na sala de apoio dos servidores.

Período: janeiro a dezembro de 2019.
Gestão de documentos
Objetivo: Manter organizado e acessível os documentos expedidos e recebidos.
Público-alvo: Usuários do câmpus e comunidade em geral.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
O controle dos documentos recebidos e expedidos, com a emissão de respostas quando necessário, com o seu correto arquivamento, por meio físico (arquivo) e
digital (SGD), sendo, dentre eles, memorandos, ofícios, folhas de ponto, formulários
de agendamento, guias de manutenção e patrimônio, requisições e requerimentos,
dentre outros.
Resultado alcançado
A conservação organizada dos documentos recebidos e enviados, com o devido
arquivamento físico e digital.
OFÍCIO
Min. expedidas
38

MEMORANDO
Recebidos
52

Expedidos
85

MEMO CIRCULAR

Recebidos
96

Expedidos

Recebidos

02

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A dificuldade no uso do sistema SGD. A falta de mobiliário adequado para a
guarda dos arquivos físicos. A falta de pastas suspensas para o arquivamento.
Período: janeiro a dezembro de 2019.

Gerenciamento da estrutura física.
pus.

Objetivo: Oferecer espaços adequados para o pleno funcionamento do CâmPúblico-alvo: Usuários do câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Mapeamento das salas e labins, conforme horários dos cursos;
• Agendamentos internos e externos de salas e espaços;
• Levantamento das necessidades e organização dos espaços físicos;
• Elaboração de cronogramas e acompanhamento das equipes de serviços
gerais e vigias;
• Organização do material de consumo necessário junto ao almoxarifado
(escritório e limpeza).
Resultados alcançados:
• Viabilização do uso das salas de aula 6, 7 e 8, do Bloco B;
• Divisão do depósito do Bloco A, para abrigar a sala de apoio dos servidores;
• Separação das Coordenações de curso, ficando uma coordenação em cada
sala, com a realocação das Coordenações dos cursos de Direito e Sistemas de
Informação, no Bloco A;
• Reorganização da sala de estágio/TCC, assessoria pedagógica e coordenação
de assuntos estudantis, no Bloco A, e alocação do NIT e a UNICET, que
passaram a ocupar respectivamente as salas 9 e 11, no Bloco B;
• Concessão quinzenalmente do material de escritório e limpeza, junto ao
almoxarifado da Sede Administrativa;
• Acompanhamento das equipes de limpeza e vigias, conforme os cronogramas;
• Viabilização dos agendamentos de espaços autorizados pela Reitoria para as
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•

instituições externas, como a UFT, AGETO, Naturatins e Seduc, dentre outras,
além de eventos organizados pelas Pró-reitorias de Extensão, Graduação e
Pesquisa e Pós-Graduação;
Realização de agendamentos de espaços, atendendo as necessidades dos
cursos presenciais, aulas da escola de línguas, aulas da pós-graduação e grupos
de pesquisas. Ao todo, foram realizados 659 agendamentos institucionais e 64
agendamentos externos.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
As salas do Bloco B não são equipadas com datashow, o que tem gerado descontentamento por parte dos professores, principalmente, pelo fato de não haver notebooks suficientes e o professor ter que usar o pessoal. O baixo efetivo de auxiliares
de serviços gerais, somado à falta de produtos, equipamentos e EPIs, bem como a
ausência de processo semestral de revitalização do piso e limpeza externa dos blocos, o que impossibilitam uma limpeza mais efetiva. O baixo efetivo de vigias, falta
de equipamentos, guarita e sistemas de segurança (alarme e câmeras para monitoramento) comprometem a segurança. A equipe de TI insuficiente para o atendimento das
demandas do Câmpus, nos três turnos, gera transtornos.
A falta de entrada exclusiva, estacionamento e arruamento devidamente asfaltados prejudicam o acesso. A falta de prédio apropriado para a biblioteca, lanchonete
e área de convivência, bem como de um ginásio ou quadra de esportes com vestiário.
A falta de um sistema informatizado interligado à coordenação de almoxarifado, para
o gerenciamento dos materiais recebidos da Sede Administrativa (requisições externas) e entregues aos setores do Câmpus (requisição interna), que já trate o processo
completo, desde as solicitações ao registro e relatórios. A falta de normativa interna
que formalize o processo de solicitação ou agendamento de salas, bem como de um
sistema informatizado para o gerenciamento dos agendamentos de sala que já trate o
processo completo, desde as solicitações aos registros e relatórios.

Período: janeiro a dezembro de 2019.

Gerenciamento do Patrimônio.
Objetivo: Atender as necessidades do Câmpus quanto aos mobiliários e os
equipamentos.

Público-alvo: Usuários internos (acadêmicos professores e servidores).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O levantamento das necessidades dos setores e o recebimento e entrega dos
mobiliários e equipamentos aos setores, com a devida movimentação no sistema de
gerenciamento de patrimônio.
Resultados alcançados:
• Concessão de balcão usado para vigia do Bloco B;
• Doação de três jogos de mesa, cada uma com quatro cadeiras plásticas
brancas, para o Bloco B, em prol do uso acadêmico;
• Fixação de murais nos seguintes locais: nas Coordenações dos cursos de
Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação; sala
de apoio dos acadêmicos; DCE e CAs; e Biblioteca;
• Instalação de três bebedouros semi-industriais novos, sendo dois no Bloco A e
um no Bloco B;
• Instalação de aparelhos de ar-condicionado nas recepções das Coordenações
dos cursos de Direito, Serviço Social e Sistema de Informação, na sala de apoio
dos servidores e na recepção da sala de estágio/TCC;
• Instalação de cinco computadores na Biblioteca, ficando quatro na área de
pesquisa para o aluno e um para o processamento técnico. Foram remanejadas
ainda duas bancadas para uso de notebook com wifi;
• Instalação de dois computadores completos para as novas salas (Direito e
Sistemas de Informação);
• Mobília, no Bloco B, da sala 7 (sete), com 35 (trinta e cinco) mesas e cadeiras,
e salas 6 (seis) e 8 (oito), com 44 (quarenta e quatro) carteiras novas em cada
sala;
• Viabilização do acesso ao supervisor administrativo quanto ao sistema de
gerenciamento do patrimônio no Câmpus;
• Realocação dos três aparelhos de ar-condicionado do Bloco C para as salas de
aula 12 (Bloco A – troca) e 6 e 8 (Bloco B – instalação);
• Reorganização do mobiliário seminovo apropriado às Coordenações de curso,
tanto na sala da coordenação propriamente, quanto na recepção, totalizando:
Direito (duas estações de trabalho em L, dois gaveteiros móveis, sete cadeiras,
um sofá, um balcão, um arquivo, uma estante e um armário); Engenharia
Agronômica (duas estações de trabalho em L, dois gaveteiros móveis, uma
escrivaninha, quatro cadeiras e um balcão); Serviço Social (duas estações
de trabalho em L, dois gaveteiros móveis, uma escrivaninha, três cadeiras e
um balcão); Sistemas de Informação (três estações de trabalho em L, dois
gaveteiros móveis, seis cadeiras, um balcão e uma mesa redonda); e ainda a
Assessoria Pedagógica (uma estação de trabalho em L e um gaveteiro);
• Troca de cinco escrivaninhas da Secretaria Acadêmica.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de cadeiras adequadas nos laboratórios e setores, principalmente, cadeiras
ergonômicas e adequadas ao uso. A falta de contrato vigente para os serviços de
manutenção de mobiliário, manutenção de equipamentos de informática e manutenção
de lupas e microscópios. A falta de kit mídia: TV com CPU, teclado e mouse ou datashow
e notebook para as salas de aula do Bloco B (1, 2, 6, 7, 8, 10, 14 e 15). O número de
notebooks insuficientes para o atendimento de todas as salas do Bloco B que não são
equipadas com TV/CPU.

Período: janeiro a dezembro de 2019.

Gerenciamento de manutenção predial
Objetivo: Atender as necessidades do Câmpus quanto à manutenção predial,
no que concerne a parte elétrica, a hidráulica e a estrutura física, manutenções dos
equipamentos de de ar-condicionados e bebedouros, manutenções das áreas verdes
(gramado e vasos) e manutenções de mobiliário (mesas, cadeiras e carteiras).
Público-alvo: Usuários do Câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O acompanhamento das manutenções em aparelhos de ar-condicionado, bombas
hidráulicas e problemas elétricos para reparos. O levantamento e acompanhamento dos
consertos da estrutura física. A manutenção e limpeza das áreas verdes e a troca de
maçanetas danificadas, lâmpadas queimadas e filtros dos bebedouros, desentupimentos
de caixas de gordura e de vasos do banheiro e consertos de vazamento dos canos e
torneiras, dentre outros serviços.
Resultados alcançados:
• Conserto do sistema de escoamento do esgoto;
• Realização de manutenções nos elevadores e aparelhos de ar-condicionado;
• Limpeza e troca dos filtros dos bebedouros;
• Realização de dedetização;
• Conserto do cano quebrado do abastecimento externo de água;
• Substituição de 17 extintores de água danificados e recarregados 19 extintores
de água e 36 de PQS;
• Desentupimentos de caixas de gordura e vasos do banheiro, bem como a
realização de consertos de vazamento em canos e torneiras;
• Manutenção da rede elétrica dos postes do arruamento interno do Câmpus, em
parceria com a prefeitura;
• Realização do nivelamento e compactação do solo, em parceria com a prefeitura;
• Limpeza das áreas verdes, no início dos dois semestres;
• Troca de maçanetas e fechaduras danificadas;
• Troca de lâmpadas queimadas, no início dos dois semestres.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A não estabilização da rede elétrica do Bloco B (laboratórios IV e V) e adequação
das tomadas dos Labins I, II, III, IV e V. A falta de contrato para os serviços de vidraceiro,

divisórias, manutenção das bombas hidráulicas e manutenção predial (estrutura física,
hidráulica e elétrica). A falta de equipamentos, como cortador da grama, furadeira e
parafusadeira, e também de escada apropriada para as trocas de lâmpadas e outros
serviços. A falta de materiais para as obras e manutenções elétricas e hidráulicas e realização
de reparos na estrutura física. A grande ausência de servidor da área de engenharia no
Câmpus, para gerenciar certas ações. A falta de servidor com conhecimentos específicos
sobre bombas hidráulicas, para operar os sistemas de abastecimento e escoamento de
esgoto do câmpus. A demora no atendimento de demandas emergenciais, por exemplo, o
reparo do telhado. A falta de um sistema informatizado para o registro das solicitações de
manutenção que trate o processo completo, desde a solicitação à resposta ao solicitante,
com emissão de relatórios.

Período: janeiro a dezembro de 2019.
Gerenciamento de Recursos Humanos (RH)
Objetivos:
• Manter os servidores qualificados e em número suficiente para o pleno
funcionamento do Câmpus;
• Gerenciar as questões administrativas relativas aos recursos humanos do
Câmpus.
Público-alvo: servidores técnicos administrativos, assistentes de coordenação,
auxiliares de serviços gerais e vigias.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O recolhimento, acompanhamento e envio de documentos ao RH, quanto à
contratação, às férias, às frequências, às justificativas, os atestados, às declarações,
dentre outros. A organização dos horários dos servidores, bem como das escalas dos
vigias, e verificação das necessidades de pessoal, para complementação do quadro
de servidores do Câmpus, e devido repasse a Sede Administrativa para providências.
Resultados alcançados:
• Nomeação dos supervisores de administração, Biblioteca e Secretaria
Acadêmica;
• Atribuíção das funções comissionadas de dois servidores do Câmpus para
atuarem em funções específicas (Direção e Secretaria);

•
•
•
•

Prorrogação dos contratos dos auxiliares de serviços gerais e vigias atuais;
Remoção de duas servidoras para serem assistentes dos cursos de Serviço
Social e Sistemas de Informação;
Recolhimento das frequências, mensalmente;
Encaminhamento de documentos solicitados.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de um Técnico em Segurança do Trabalho para as vistorias e as providências cabíveisfalta de pessoal da área de TI no Câmpus, principalmente dos estagiários
que não tiveram o contrato prorrogado. Ausência de servidores para a complementação da equipe de serviços gerais e vigilância. A falta de um assistente administrativo
para o turno noturno, na administração. A não existência de um profissional experiente
para o manuseio e o controle das bombas hidráulicas e escoamento do esgoto do
câmpus, que tem apresentado problemas constantes.
NECESSIDADES DE SERVIDORES
Função

Qtd.

Lotação

Descrição das atividades

ASS. ADMINISTRATIVO

1

Direção

Atendimento e assessoria na recepção da
direção, no turno noturno.

5, sendo 2
masculinos

ASG

Limpeza e manutenção;
Limpeza e organização das áreas exterBlocos A e B
nas, calçadas, passarelas, vidros e vidraças e serviços de jardinagem (masculino).

ESTAGIÁRIO

3

TI

TEC. HIDRÁULICO

1

Câmpus

VIGIA

3

Bloco A e B

Realizar atividades da área de informática,
principalmente, no gerenciamento dos labins, para a liberação do uso acadêmico.
Profissional experiente para o manuseio e
controle das bombas hidráulicas e escoamento do esgoto do Câmpus.
Atividades de vigilância e portaria, sendo
dois, para o turno diurno, e um, para o turno noturno.

Período: janeiro a dezembro de 2019
Organização e apoio a eventos
Objetivo: Organizar e prestar apoio logístico e operacional aos eventos realizados pelo Câmpus (Graduação, Pesquisa, Pós-graduação e extensão).
Público-alvo: Usuários internos do câmpus (acadêmicos, professores e servidores), usuários da Sede Administrativa e, esporadicamente, usuários externos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Reuniões e planejamento de eventos realizados pelo Câmpus;
• Apoio aos eventos realizados pela Graduação, Pesquisa, Pós-graduação e
extensão;
• Alimentação do sistema de eventos, com o cadastro de palestrantes, o
gerenciamento das frequências e a elaboração de relatórios das atividades;
• Disponibilização de espaços físicos e recursos materiais e humanos para a
realizaçao de eventos.

•

Realização de articulações e divulgações internas no Câmpus.

Resultados alcançados:
• Realização do Jiuni - Etapa Local
• Realização do Caipiritins;
• Organização de visitas aos Colégios Sagrado Coração de Jesus (Porto
Nacional) e Padrão (Brejinho de Nazaré);
• Apoio logístico e suporte a eventos realizados pela IPES, como Agrotins e
Jornada Científica;
• Semana dos Direitos Humanos;
• Recepção aos Calouros;
• Semana Pedagógica;
• Sarau Universitário;
• Semanas Acadêmicas dos cursos;
• Eventos do NAPE e outros realizados pelos cursos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de alguns materiais, como caneta, pasta e blocos. A não existência de
complexo esportivo próprio, com quadras, vestiário e área de lazer. A necessidade de
um auditório com capacidade mínima de 250 pessoas. A falta de verba específica para
alguns eventos, como a Calouração, o Jiuni e a Semana Acadêmica.

Período: janeiro a dezembro de 2019.

Gerenciamento da TI - Câmpus
Objetivo: Atender as necessidades do Câmpus, quanto aos serviços de informática.
Público-alvo: Usuários internos da Unitins e acadêmicos e convidados chamados
para certas ocasiões, tais como, na semana acadêmica e entre outras situações,
que necessitam da utilização dos equipamentos eletrônicos da instituição para o
desenvolvimento de suas atividades.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Auxílio técnico aos usuários;
• Manutenção de impressoras, via solicitação junto à empresa terceirizada;
• Instalação de softwares requisitados;
• Manutenção e crimpagem de cabos de rede fêmea e macho;
• Manutenção em computadores novos e defeituosos, como os computadores
usados em salas de aulas e laboratórios para fins didáticos;
• Suporte e auxílio em casos de problemas na rede;
• Troca de equipamentos periféricos, quanto ao suporte e auxílio nas necessidades
de usuários em palestras, apresentações, instalações de datashow, atendimento
ao público, serviços administrativos etc.
Resultados alcançados:
• Instalação de softwares bem sucedida em todos os laboratórios de informática
para os semestres 2019/1 e 2019/2;
• Resolução de problemas diários encontrados pelos usuários;
• Instalação de novos computadores na Biblioteca e resolução de eventuais
problemas;
• Preservação de equipamentos nos laboratórios e salas de aula;
• Organização de equipamentos de utilização do setor;
• Organização do rack do Bloco A;
• Mudanças de equipamentos das Coordenações dos cursos de Direito,
Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação;
• Ativações de pontos para as Coordenações e outros setores;
• Compra do programa Arcgis;

•
•
•

Organização dos laboratórios para os servidores;
Organização da comissão de licenciamento do Conselho Estadual de Educação;
Instalação e formatação de programas para o evento da Coordenação de
Sistemas de Informação, no mês de março.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Os recursos limitados. A quantidade limitada de equipamentos para a reposição, em
caso de defeito. O sumiço de alguns periféricos e cabos. As constantes trocas de lugar dos
cabos de rede, mouse, teclado e cabo vga dos laboratórios. Os certos equipamentos são
muito antigos e precisam de troca ou upgrade de memória e outros hardwares. A falta de
pessoal para a possibilidade de atendimento em todos os horários.

Período: janeiro a dezembro de 2019
Diretoria do Câmpus De Araguatins
Acompanhar e supervisionar as questões de ordem pedagógica.
Objetivo:
• Acompanhar e apoiar as atividades de gestão acadêmica e organização
pedagógica, junto às Coordenações de curso, NDEs, Assessorias e Supervisões
Pedagógicas e equipes do NAPE.
• Melhorar a qualidade do ensino dos cursos de Pedagogia e Letras, no Câmpus
Araguatins.
Público-alvo: Coordenações de curso, NDE Letras, NDE Pedagogia, Assessorias
e Supervisões Pedagógicas e Equipes do NAPE.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
31/08/2019 - Talk Show sobre a legislação da educação brasileira, organizado pela
professora Silvanis Borges.

Talk Show - legislação da educação brasileira
03/09/2019 - Reunião com os líderes de turmas, presidentes dos CAs, assessoria
pedagogia e coordenadores de curso para tratarmos do fim da paralisação dos acadêmicos,
bem como ouvir suas demandas. Durante a reunião, esclarecemos o que prevê o estatuto
e regimento da Unitins, no tocante aos direitos e deveres dos acadêmicos, a qual foi
possível chegarmos a um consenso, pondo fim na paralisação. Na oportunidade, foram
levantadas as reivindicações dos acadêmicos e redigidas em um documento institucional,
sendo assinado pelo líder do movimento, o aluno Jonas Araújo da Silva. Tal documento foi
entregue no dia 05 de setembro de 2019 e, posteriormente, encaminhado à Reitoria para
providências.
06/09/2019 - Participação do Câmpus de Araguatins no desfile cívico e apresentações
das escolas em comemoração à semana da pátria.
11/09/2019 - Participamos da VIII Conferência Municipal Democrática de Assistência
Social de Araguatins.
11/09/2019 - Reunião com os professores do Câmpus para tratar de alguns assuntos:
repassar o que foi acordado na reunião com os líderes; levantamento de demandas
dos professores; semana acadêmica; literatura em cena; e calendário acadêmico. Na
oportunidade, houve a apresentação do Diretor Interino do Câmpus.

Reunião com professores
13/09/2019 - Participamos da V Conferência Municipal Democrática Popular de
Segurança Alimentar e Nutricional de Araguatins.
14/10/2019 - Reunião com os servidores técnicos administrativos para o alinhamento
das nossas ações e esclarecimentos de dúvidas acerca das ações a serem desenvolvidas
no segundo semestre de 2019.

Reunião com os técnico administrativos
20/09/2019 – Participação, como avaliador, dos projetos apresentados na IV
Mostra de Pesquisa Científica (MPEC), da Escola Arte de Crescer, em Araguatins. A
Escola Arte de Crescer é parceira da Unitins, recebendo diversos acadêmicos para
estágio em suas dependências.

MPEC – Arte de Crescer
20/09/2019 - No turno da noite, participamos da Palestra Magna da I Jornada
Pedagógica do Colégio Estadual Osvaldo Franco (CEOF), com o tema: O papel da tecnologia
assistiva como instrumento de acessibilidade e inclusão na educação. Participaram da
palestra: Sérgio Mendes, Vera Lúcia, Ana Irene, Victor Borges e Aquenúbia Gonçalves.

I Jornada Pedagógica do Colégio Estadual Osvaldo Franco (CEOF)
28/09/2019 – Realizamos, com os líderes de turma, NAPE e Assessoria pedagógica, uma oficina de Formação para Liderança. No primeiro encontro, foram abordadas questões sobre o perfil do líder, tipos de líder e uma reflexão sobre que tipo de
líder você é.

Oficina de Formação de Líderes
30/09/2019 – Realizamos, no Câmpus de Araguatins, uma roda de conversa,
no formato Talk Show, para tratarmos da temática de prevenção ao suicídio. O evento
fechou as atividades realizadas no mês de setembro, em alusão à campanha Nacional
do Setembro Amarelo, mês de prevenção e conscientização ao suicídio.

Roda de Conversa sobre a prevenção ao suicídio

Setembro Amarelo
Vestibular Unitins 2020/1
Objetivo: Divulgar e estimular a participação da comunidade externa no Vestibular
2020/1 da Unitins.
Público-alvo: egressos do Ensino Médio da zona urbana e zona rural de Araguatins
e cidades circunvizinhas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
07/10/2019 a 07/11/2019 - Divulgação do Vestibular 2020/1: foram realizadas visitas

às escolas da zona urbana e zona rural de Araguatins, Angico, Luzinópolis, Cachoeirinha,
São Bento, Macaúba, Trecho Seco, Ananás, Buriti do Tocantins e Palestina do Pará.

Vestibular 2020/1

Vestibular 2020/1
09/10/2019 a 12/10/2019 – Stand da Unitins na XX Exposição Agropecuária de
Araguatins (EXPOATINS): foi realizada a divulgação do Vestibular 2020.1 e apresentado o projeto Caminhada Passos que Salvam.

Stand na XX EXPOATINS

Realização de eventos nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis e outras Instituições de Ensino Superior (IES)
Objetivo: Integrar a comunidade acadêmica com outras IES locais e regionais,
por meio da discussão de temas relacionados à melhoria da qualidade do Ensino Superior.
Público-alvo: Unitins câmpus Araguatins e câmpus Augustinópolis, FAIARA,
IFTO e FABIC.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
07/10/2019 a 09/10/2019 – Semana Acadêmica – Ensino e Diversidade Cultural: O evento teve uma programação diversificada, com palestras, oficinas e minicursos. No encerramento do evento, realizou-se o Literatura em Cena, oportunidade para
apresentações musicais, dança, poesia, teatro e palestras.

Apresentaçao dos acadêmicos no Literatura em Cena

Encerramento do Literatura em Cena

Oficinas						

Oficinas

Oficinas						

Oficinas

Semana Acadêmica					

Palestra

Oficinas					

Oficinas

Oficinas

Palestra

Semana Acadêmica				Semana Acadêmica
24/10/2019 e 25/10/2019 – III Mostra de Ciência e Tecnologia – Bioeconomia
e Empreendedorismo na Amazônia legal: o evento foi realizado pelos Câmpus de
Augustinópolis e Araguatins, com a articulação do Núcleo de Inovação e Tecnologia
(NIT), em parceria com o IFTO e SEBRAE.

Mostra de Ciência e Tecnologia

Mostra de Ciência e Tecnologia

Mostra de Ciência e Tecnologia

Mostra de Ciência e Tecnologia
Dia do Professor
Objetivo: Homenagear os professores do câmpus.
Público-alvo: Professores e Coordenadores de curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
15/10/2019 - Reunimos os professores para um momento de interação à mesa.
Na ocasião, com uma mensagem de incentivo e respeito, agradecemos o empenho,
dedicação e trabalho prestados à Universidade.

Dia do Professor

Dia do Professor

Reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos
Objetivo: Acompanhar a visita do Conselho Estadual de Educação (CEE) para
reconhecimento do curso de Letras.
Público-alvo: Comissão Avaliadora, Coordenador do curso e Assessora Pedagógica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
28/10/2019 e 29/10/2019 – Recebemos o Conselho Estadual de Educação para
a verificação in loco e o reconhecimento do curso de Graduação em Letras. No primeiro momento, a comissão foi recebida pelo Coordenador do curso, pela Assessora
Pedagógica, pela Assessora Administrativa e pelo Diretor do câmpus. Em seguida, a
comissão procedeu com seus trabalhos, iniciando pela verificação da estrutura física
do curso, a comecar pela Secretaria Acadêmica e Biblioteca. No turno vespertino,
houve reunião com o NDE e, à noite, reunião com o corpo discente. No segundo dia,
realizou-se uma reunião com o corpo docente e, por fim, realizou-se uma reunião
de repasses com a Direção e a Coordenação do curso. Participaram dessa reunião:
Darlene Teixeira, Beth Toleto, Sérgio Mendes, Victor Borges, Ana Irene e a Comissão
Avaliadora.

Visita do CEE
29/10/2019 – Comemoramos o Dia do Servidor Público. A programação teve
duas palestras: uma sobre saúde mental, ministrada pela professora Maria Adenilda;
e a segunda palestra sobre Ginástica Laboral, ministrada pela fisioterapeuta Sofia
Camargo. Na ocasião, houve um delicioso almoço para os servidores e professores
do câmpus.

Dia do Servidor

Dia do Servidor
31/10/2019 – Participamos, em Palmas, do II Encontro de Internacionalização
do Ensino Superior no Tocantins. Oportunidade que tivemos de conhecer um pouco
mais sobre o trabalho e a atuação da Associação Brasileira de Educação Internacional
(Faubai). Participamos da palestra intitulada Internacionalização - Desafios e perspectivas e uma mesa redonda debatendo as ações e as estratégias de internacionalização.

III Encontro de Internacionalização do Ensino Superior

III Encontro de Internacionalização do Ensino Superior
01/11/2019 – Reunião do Conselho Superior Universitário (CONSUNI), em Palmas. Oportunidade de debatermos e aprovarmos documentos importantes para a instituição, como Regimentos, Regulamentos, Políticas, Estatuto da Unitins e a implantação do Câmpus de Paraíso.

Reunião CONSUNI

Capacitação e acompanhamento das ações da Secretaria Acadêmica e da
Biblioteca do Câmpus
Objetivo: Capacitar e acompanhar, periodicamente, as atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Secretaria Acadêmica do Câmpus, socializando conhecimentos e experiências entre todos os setores e servidores do câmpus.
Público-alvo: colaboradores da Secretaria Acadêmica, Biblioteca, ASG, vigias
e Supervisora Administrativa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
20/11/2019 – Treinamento com toda a equipe de servidores técnicos administrativos, vigilantes e ASG, ministrado pelo professor Paulo Bomfim, com o tema: Trabalho
em Equipe: sinônimo de sucesso individual e coletivo.

Treinamento dos servidores técnicos administrativos

Treinamento dos servidores técnicos administrativos
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Assumir a direção do Câmpus em Setembro de 2019 e iniciar o trabalho com o
semestre letivo já em andamento foi o maior desafio. Inteirar-se de todas as questões
de ordem administrativa e pedagógica, bem como contornar uma situação de crise que
causava insatisfação de toda a comunidade acadêmica (docentes, discentes, técnicos administrativos).
A limitação de recursos humanos e financeiros para a realização dos eventos
planejados para o semestre. O quadro de servidores do Câmpus é bastante reduzido, o que, por vezes, acaba sobrecarregando a equipe. Há, também, as questões
de ordem financeira, que limita a execução das atividades. Todavia, por outro lado,
observa-se o emprenho da gestão em qualificar o quadro técnico administrativo, por
meio de treinamentos semestrais e avaliações internas, como a CPA, bem como a implementação dos conselhos superiores CONSEPE e CONSUNI, com membros eleitos
pelos seus pares.
Diretoria do Câmpus Augustinópolis
Articulação, planejamento e execução de atividades administrativas e pedagógicas no Câmpus Augustinópolis, no ano de 2019.
Objetivo: Conduzir e coordenar equipes de trabalho na execução das atividades planejadas e organizadas.
Público-alvo: servidores técnicos administrativos, Coordenadoras de cursos,
docentes, alunos e auxiliares de serviços gerais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
04/04/2019 – Reunião de alinhamento com a Equipe Técnica Administrativa.
Resultados alcançados: organização das demandas de cada setor; atendimento personalizado; mapeamento de pendências por setor; melhoria da limpeza e higienização
dos setores; mapeamento do mobiliário existente no Câmpus; motivação; mudanças
positivas de comportamentos; melhora da identidade visual do Câmpus, como o uso
de uniformes, a criação de folheto informativo da Biblioteca e Secretaria Acadêmica;
solicitação à Ascon da criação de artes e impressão de placas da fachada principal,

placas com objetivos dos cursos, missão, visão e valores da Unitins – artes prontas,
porém ainda não foi possível a fabricação das mesmas); integração entre a equipe;
planejamento das atividades, entre outras.
05/04/2019 – Reunião de alinhamento – discentes. Resultados alcançados: melhoria no atendimento ao aluno; melhoria da identidade visual do Câmpus; relacionamento interpessoal harmonioso entre direção e aluno; melhoria do relacionamento
Unitins e CPM (Colégio da Polícia Militar); soluções de problemas relativos às aulas;
participação acadêmica positiva nos eventos, ações e projetos institucionais; motivação.
18/05/2019 – Formação Continuada para os docentes (tema: Planejamento
Pedagógico e Metodologias Ativas). Resultados alcançados: maior compromisso da
equipe; planejamento das atividades; aulas mais produtivas e inovadoras; melhoria
no cumprimento das atividades acadêmicas inerentes ao professor; integração entre
a equipe; motivação; participação nas atividades, ações e eventos promovidos pelo
Câmpus.
Resultados alcançados
Além dessas ações iniciais, realizou-se reuniões frequentes com todas as equipes, no sentido de solucionar os problemas emergenciais e fortalecer o bom andamento das atividades. Com o apoio de alunos e servidores (docentes, Coordenações
de cursos, NAPE e técnicos administrativos), incentivou-se a criatividade, a pesquisa
e a extensão. Foram realizados distintos eventos acadêmicos (Mostra Científica, Aula
Magna, Jiuni, Caipiritins, oficinas). Foram feitos projetos de pesquisa e extensão e
viagens para os alunos do Câmpus, para ampliação de conhecimentos acadêmicos e
profissionais. Omemorou-se o aniversario de cinco anos do Câmpus Augustinópolis.
Foi promovido o I encontro de Egressos, em parceria com as equipe do Câmpus (coordenadores, professores, acadêmicos, técnicos administrativos) e comunidade local.
Articulação ao Enade, realizada pelo curso de Enfermagem. O envolvimento da co-

munidade externa às ações da Universidade.

Diante do exposto, a partir das atividades desenvolvidas nesse período, foi possível perceber a melhoria da qualidade do processo, o empenho de servidores e alunos
na construção de uma Universidade sólida e de qualidade. A equipe tem trabalhado de
forma alinhada e em harmonia. Compreende-se, portanto, que o trabalho realizado foi
positivo, no entanto, ainda há muito o que se fazer, para que a Universidade continue
evoluindo.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Um dos desafios identificados refere-se aos recursos financeiros, que, apesar
do Suprimento de Fundos, algumas despesas com eventos, projetos, ações e deslocamento dos alunos e professores para estágios são custeadas, algumas vezes,
pelos Coordenadores dos cursos, Direção, professores e, em certas situações, pelos
próprios alunos. Outra dificuldade refere-se à falta de um suporte técnico administrativo e/ou assessoria ás Coordenações de cursos, uma vez que, em alguns casos,
devido o volume de trabalho que possuem, acabam atrasando algumas demandas.
No entanto, são questões pontuais, que, no momento em que são identificadas, são
imediatamente solucionadas. É visível o esforço que todos fazem para contribuir com
o bom andamento dos setores. Um outro ponto a ser mencionado diz respeito a estrutura do Colégio que o câmpus está inserido. Alunos e servidores apontam como
entraves: muito barulho, em virtude da arquitetura do prédio, especialmente, nas salas
de aulas e Biblioteca. No entanto, ressalta-se que, dado às dificuldades apresentadas,
a Reitoria da Unitins vem realizando ações de melhorias no câmpus e, recentemente,
iniciou tratativas para a mudança de prédio, para que proporcione melhores condições
de ensino e trabalho a todos.

Reunião de alinhamento com a Equipe Técnica Administrativa

Reunião de Alinhamento – Discentes

Formação Continuada para os docentes
(tema: Planejamento Pedagógico e Metodologias Ativas)

Jiuni – etapa local

Aula Magna

Aniversário de cinco anos do Câmpus Augustinópolis

Aula Inaugural

Setembro Amarelo

Outros eventos

Outros eventos
Diretoria de Câmpus De Dianópolis
Articulação, planejamento e execução de atividades administrativas e pedagógicas no Câmpus Dianópolis, no ano de 2019
Objetivo: Demonstrar, em relatório, as atividades desenvolvidas pela gestão do
câmpus, no ano 2019, tendo como fundamento o princípio da transparência dos atos
da Administração Pública.
Público-alvo: comunidade acadêmica e externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Janeiro
O Câmpus estava sem Diretor nomeado, ficando, assim, o desenvolvimento das
atividades sob responsabilidade dos técnicos administrativos efetivos. Não houve outras ações além das atividades rotineiras previstas em calendário acadêmico.
Fevereiro
O Câmpus ainda estava sem Diretor nomeado, ficando, assim, o desenvolvimento das atividades sob responsabilidade dos técnicos administrativos efetivos. Não
houve outras ações além das atividades rotineiras previstas em calendário acadêmico,
com o início do semestre letivo em 13 de Fevereiro.
Março
27/03 - Nomeação da Diretora do Câmpus. Foi repassado a Diretora, pela Supervisora Administrativa Ionara Marques, todos os detalhes administrativos, pedagógicos
e acadêmicos do Câmpus. Após passar todas as demandas, houve a apresentação da
Diretora a todo corpo técnico do Câmpus, onde todos se apresentaram, e, logo após, a
Diretora teve a oportunidade de falar sobre seus projetos e anseios para a Instituição.
28/03 - Reunião de apresentação e boas-vindas à Diretora.

29/03 – Levantamento do Patrimônio do Câmpus.
Abril
08 a 11/04 – Viagem à Palmas para alinhamento institucional. Conhecemos a
estrutura da Universidade, regimentos, seus departamentos e suas diretorias e pró-reitorias. Momento oportuno para o conhecimento de todo o funcionamento da Unitins.

12/04 – Colação de Grau dos acadêmicos oriundos da extinta FADES. Um ano
depois de assumir a responsabilidade sob os alunos que estavam prestes a se formar
da extinta Faculdade para o Desenvolvimento do Sudeste do Tocantins (Fades), do
Município de Dianópolis, Sudeste do Tocantins, a Unitins iniciou o processo de colação
de grau dos acadêmicos. Na noite do 12 de abril, 18 alunos participaram da solenidade, que aconteceu na Câmara Municipal. A Vice-Reitora da Unitins, Darlene Teixeira
Castro, representando o Reitor Augusto Rezende, enfatizou, em seu discurso, que o
momento marca o fechamento de um ciclo muito esperado pelos alunos e que a Unitins esteve sempre pronta para resolver/sanar essa lacuna. “O tão sonhado diploma
de vocês chegou! E com o timbre da Universidade!”, disse a Vice-Reitora.

15 a 26/04 – Busca de patrocínios para levar acadêmicos do Câmpus de Dianópolis para os Jogos Universitários Brasileiro (JUBs). Procuramos ajuda de diversas
empresas, como o Sicredi, que sempre é parceiro da Unitins, e que prontamente nos
ajudou. Para que pudéssemos participar do JUBs, tivemos a ajuda do Jailton Bezerra,
do Prefeito Gleibson Moreira, do Ex-prefeito José Salomão e dos Vereadores

Weberly Manin e Djalma Parente.

26/04 – Reunião com o Diretor do IFTO – Câmpus de Dianópolis. A reunião tratrou de assuntos relacionados as parcerias e os eventos que poderíamos fazer juntos.
Na oportunidade, foi confirmado o compromisso da liberação do micro-ônibus para
levar os acadêmicos ao JUBs.

26 a 28/04 – Participação no JUBs – Palmas

29/04 - Reunião com a Diretora da Escola Estadual Joca Costa. Recebemos
a visita da Diretora da Escola Estadual Joca Costa, Sara Póvoa, assim como da Coordenadora Ana Lúcia Inocente, solicitando um palestrante para fazer uma formação
continuada para o professores da unidade escolar, com o tema voltado ao propósito de
refletir sobre as influências externas nas relações professor e o aluno.

30/04 - Reunião com os servidores ASGs. Reunimos com a equipe de ASGs,
para alinharmos os serviços e horários e dispormos da prestação dos serviços com
qualidade.

30/04 – Reunião com o Sebrae. Tivemos uma reunião com a equipe do Sebrae
para falar sobre parcerias, palestras, feiras e outros tipos de eventos importantes que
poderiam está ligado aos acadêmicos dos cursos da Unitins, câmpus de Dianópolis.
Maio
09/05 - Participação na Agrotins com os acadêmicos de Administração, Ciências
Contábeis e Direito.

17/05 – Participação na Campanha Nacional Faça Bonito. O evento foi muito
importante para toda a sociedade. “Vivemos dias difíceis, em que nossas crianças e
adolescentes vêm sofrendo com todas as formas de abuso e exploração. E a nossa
Universidade está de portas abertas para colaborar com mais projetos e ações como
essa, que é de grande relevância para a sociedade”. O projeto Faça Bonito é realizado em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A data foi escolhida porque em
18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país
e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas
oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados. Ela foi raptada,
estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de
sua natureza hedionda, até hoje está impune.

18/05 – Participação no evento de aniversário do Instituto Federal do Tocantins
(IFTO), Câmpus de Dianópolis. Estivemos presente na comemoração do 6°ano de
funcionamento do IFTO, Câmpus Dianópolis.

21/05 – Curso de Capacitação aos Servidores. O curso buscou propiciar reflexões sobre a convivência adequada em grupo, orientar boas atitudes, oferecer dicas
para uma melhor convivência no trabalho e contribuir para a melhoria na produtividade.

24 a 26/05 – Jiuni – Etapa Local. A abertura do evento aconteceu na noite do
dia 24 de maio e teve apresentações culturais de música, dança e teatro. Os jogos
tiveram início na manhã de sábado (25/005). Estiveram em disputa as modalidades
de futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, truco, xadrez, dominó e a
grande inovação do ano, que foi a inclusão do ciclismo como modalidade.

Junho
01/06 – Realização do CAIPIRITINS. A abertura do evento aconteceu na noite
do dia 1° de junho, com apresentações culturais de músicas, teatro e dança. Participaram do evento os acadêmicos dos três cursos da Unitins, Câmpus de Dianópolis.
O “Arraiá Junino” apresentou um teatro antes de iniciar a quadrilha e, após a dança,
tivemos músicas ao vivo. Contamos com o patrocínio do Ex-prefeito Hercy Filho, dos
Professores (Zilmária, Alex Barros, Ítalo, Eduardo Meireles e Luciano) e da Coordenadora de curso Cláudia. Na ocasião, cada curso montou um tipo de barraca para vender
comidas típicas. O lucro foi dividido entre as turmas, para ajudar na formatura.

04/06 - 2ª Parte do curso de Capacitação aos Servidores. Capacitação desenvolvida pela equipe de Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas da Unitins.

05/06 – Finalização do curso de Capacitação aos Servidores.

06/06 – Visita dos acadêmicos do 5º período de Direito ao Tribunal de Justiça
e Sede Administrativa da Unitins, em Palmas. Além de conhecerem a estrutura do
Palácio da Justiça Tocantins, os 24 alunos também tiveram a oportunidade de acompanharem parte de uma sessão do Tribunal Pleno e ouvir uma pequena palestra, com
o assessor jurídico Luiz Fernando Módulo, sobre o funcionamento técnico do Poder
Judiciário. Essa visita técnica foi realizada pelo Professor Mestre Jossanner Nery Nogueira Luna.

11/06 – Posse dos membros eleitos para o Diretório Central Acadêmico (DCE)

17 e 18/06 – Visita do Conselho Estadual de Educação (CEE - TO) para o Reconhecimento do curso de Administração. No que tange à parte da estrutura física, o que
estava ao nosso alcance foi feito. Contratamos uma pessoa para fazer uma pintura na
recepção, colocamos placas de sinalização de setores, fizemos uma faxina geral em
todos os departamentos, bebedouros e consertamos as portas dos banheiros, torneiras e descargas e fizemos a troca de alguns bocais de lâmpadas que estavam ruins.
Veio uma equipe de Palmas instalar os extintores de incêndio e fazer sinalização dos
mesmos.
Julho
03/07 – Colação de Grau em Gabinete.

22 a 24/07 – Participação na Semana Pedagógica 2019/2. Estivemos na Semana Pedagógica, em Palmas, juntamente com alguns professores e Coordenadores
de cursos. Nesse encontro, recebemos cinco Datashow da administração, a fim de
propiciar um melhor suporte em nosso câmpus.

24/07 – Representando a Unitins na solenidade de Transferência de Comando
da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Dianópolis.

25/07 – Início do Semestre Letivo 2019/2.

Agosto:
04/08 – Aplicação de provas da Transferência Externa.

23 a 25/08 – Participação no Jiuni (Etapa Estadual), em Araguatins. Acompanhamos os acadêmicos que foram participar do Jiuni Estadual, em Araguatins.

28 a 30/08 – Força-tarefa com os acadêmicos para responderem ao questionário da CPA.

Setembro
07/09 – Representando a Unitins no desfile Cívico da cidade de Dianópolis.

Outubro
02 a 15/10 - Visitas às cidades da Região Sudeste do Estado para campanha de
divulgação do Vestibular 2020/1.

29/10 – Comemoração do Dia do Servidor Público. Organizamos um evento no
Câmpus em comemoração ao dia do Servidor Público, em nome da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas da Unitins.
Novembro
Atividades rotineiras da área: reuniões com Coordenadores de curso, ASGs e
servidores administrativos; consertos de porta, reparos na parte elétrica, manutenção
predial e serviços administrativos, em geral.
Diretoria de Ensino
Setor: Pendências Acadêmicas – Ead
Ação: Projeto de Regularização Acadêmica, Atividades de Orientação e Estágio
Supervisionado do curso de Serviço Social - EAD, Assessoria, Análise e Elaboração
de Despachos dos processos jurídicos.
Objetivos:
• Orientar os acadêmicos, matriculados nos cursos de graduação na modalidade
EAD, das turmas 2005 a 2008, sobre o acesso ao Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA, bem como analisar e postar gabaritos, avaliações e
cartões-respostas.
• Orientar os supervisores acadêmicos que atuam em âmbito nacional sobre o
acompanhamento, supervisão e desenvolvimento das atividades referentes ao
estágio do curso de Serviço Social - EAD e suas atribuições legais, conforme a
Resolução do Conselho Federal de Serviço Social nº 533/08, e a sistematização
da metodologia de trabalho desenhada pela Universidad
• Realizar análise de cada processo judicial enviado ao setor de Pendências
Acadêmicas – EAD, buscando informações nos sistemas acadêmicos, Telepre
e RM, relatando a situação acadêmica de cada requerente nos despachos
emitidos, bem como informando as possibilidades de sanar as pendências
acadêmicas, com o objetivo de que o aluno possa integralizar a matriz curricular
do curso, estando apto a colar grau e receber o seu diploma.
Público-alvo: Acadêmicos matriculados na IES nos cursos de Modalidade EAD.
Detalhamento das atividade desenvolvidas:
• Atendimento aos acadêmicos;
• Análises nos sistemas;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Abertura de portal AVA;
Orientações de postagem;
Elaboração de trabalhos de estágio de todos os cursos da modalidade EAD.
Atividades de Orientação e Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social
- EAD
Coordenação e orientação os supervisores acadêmicos nas seguintes
atribuições:
Identificação das oportunidades de estágio;
Ajustes nas condições de realização;
Encaminhamento aos CRESS das informações sobre os campos de estágio;
Formalizaçao da documentação referente ao cumprimento do estágio;
Acompanhamento das atividades desenvolvidas, de forma compartilhada, com
os supervisores acadêmicos da Unitins e supervisores de campo;
Envio mensal do relatório sobre a supervisão, a orientação e o acompanhamento
das atividades de estágio;
Orientação e acompanhamento dos alunos que realizarão projeto de extensão;
Contatos com os supervisores de campo (assistentes sociais da instituição
campo);
Reuniões semanais com os alunos para orientações acadêmicas;
Orientação, acompanhamento e supervisão de todas as atividades do estagiário,
incluindo as seguintes atividades: análise institucional do campo de estágio;
elaboração do plano de estágio; elaboração do relatório parcial; elaboração do
projeto de intervenção; e elaboração do relatório final.
Assessoria, análise e elaboração de despachos dos processos Jurídicos
Recebimento dos Processos Jurídicos, no sistema SGD;
Análise, de forma detalhada, da situação acadêmica de cada aluno no sistema
acadêmico, Telepre e RM;
Abertura e cadastramento de postagem dos trabalhos de estágio e TCC no
portal AVA;
Elaboração de despachos informando a situação acadêmica de cada aluno e
elaboração de Proposta de Acordo.

Resultados alcançados:
• Assessoria, análise e elaboração de despachos dos processos Jurídicos:
• 210 despachos com informações atualizadas e enviadas ao setor jurídico;
• 36 estágios finalizados;
• 2.560 atendimentos realizados aos alunos dos cursos de Serviço Social,
Administração, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Complementação de Estudos, Fundamentos Jurídicos, Letras, Matemática,
Pedagogia e Normal Superior, ofertados na modalidade EAD, em diferentes
estados brasileiros.
• Regularização Acadêmica
• 11 alunos graduados das turmas de 2005;
• 73 alunos graduados das turmas de 2006;
• 75 alunos graduados das turmas de 2007;
• 45 alunos graduados das turmas de 2008;
• 180 gabaritos lançados das turmas de 2005 a 2008;
• 143 I-protocolos respondidos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
No Estágio: A contratação de supervisores acadêmicos de estágio no curso de
Serviço Social.
Nos Processos Jurídicos: A duplicidade de processos e a dificuldade de contato com o requerente para a assinatura da ata de colação de grau.

Setor: Coordenadoria De Formação Continuada
ada

Ação 1: Elaborar as atribuições da Coordenadoria de Formação Continu-

Objetivo: Regulamentar as ações da Coordenadoria de Formação Continuada,
bem como compor o Regimento da Pró-reitoria de Graduação.
Público-alvo: Comunidade acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atribuições da Coordenadoria de Formação Continuada foram elaboradas e
desenvolvidas levando em consideração a perspectiva de melhoria na qualidade do
ensino, bem como as premissas pactuadas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ausência de discussão prévia, em nível estratégico, objetivando um entendimento comum.
Período: março de 2019.
Ação 2: Elaborar Plano de Ação do Enade 2019
Objetivo: Sistematizar as ações referentes à avaliaçao do Enade.
Público-alvo: Pró-reitoria de Graduação, Coordenadores dos cursos de abrangência (Enfermagem e Engenharia Agronômica) e CPA.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Plano de Ação foi elaborado e desenvolvido objetivando atender a sete eixos:
Eixo 01 - Ações Institucionais.
Objetivo: Sistematizar as ações referentes à avaliação do Enade, no que tange
os cursos de abrangência.
Meta: Integrar toda comunidade acadêmica, por meio de ações sinérgicas, no
que se refere o processo do Enade.
Eixo 02 - Ações da Coordenação de Curso.
Objetivo: Coordenar as ações no âmbito do curso, junto ao NDE, colegiado do
curso, docentes e discentes.
Meta: Perenizar o envolvimento, de forma sinérgica, do NDE, colegiado, docentes e discentes do curso em todas as ações voltadas ao ENADE 2019.
Eixo 03 – Ações NDE.
Objetivo: Monitorar o desenvolvimento das ações, com foco no atendimento
integral das competências contempladas no Enade.
Meta: Garantir o atendimento integral dos acadêmicos envolvidos no processo

do Enade, com vistas ao desenvolvimento das competências contempladas na prova.
Eixo 04 - Ações com Colegiado e Corpo Docente.
Objetivo: Subsidiar o processo de desenvolvimento das ações de aperfeiçoamento de competências, bem como de suporte à comunicação, às informações, à
logística e às especificidades do Enade.
Meta: Intensificar e alinhar a comunicação em torno dos aspectos ligados à
dimensão geral do Enade com todos os membros do colegiado e corpo docente do
curso.
Eixo 05 - Ações com Corpo Discente.
Objetivo: Garantir o envolvimento integral dos acadêmicos envolvidos no processo do Enade 2019.
Meta: Alcançar 100% de efetividade nas ações previstas para o processo de
desenvolvimento das competências para o Enade 2019.
Eixo 06 - Ações de Infraestrutura e Logística do Enade.
Objetivo: Disponibilizar infraestrutura e logística adequada ao bom andamento
do processo de condução das ações para o Enade 2019.
Meta: Garantir infraestrutura e logística de qualidade para a garantia da excelência das ações do Enade 2019.
Eixo 07 - Ações de Comunicação para o Enade.
Objetivo: Manter a boa comunicação entre Inep, Instituição, Coordenadores de
curso, NDE, colegiado, docentes e discentes.
Meta: Atualizar constantemente as informações, fazendo uso dos mais diversos
meios de comunicação, para garantir que todos os envolvidos no processo estejam
alinhados, quanto à avaliação do Enade 2019.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Identificar o papel de cada autor envolvido no processo.
Período: maio de 2019.
Ação 3: Planejar e acompanhar a execução da Semana Pedagógica 2019
Objetivo: Promover a formação continuada dos profissionais da educação da
Universidade Estadual do Tocantins, com discussões pautadas em temas emergentes
e direcionadas ao cotidiano acadêmico e ao processo de ensino e aprendizagem.
Público-alvo: Docentes dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis
e Palmas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Papel do Professor Diante das Mudanças no Contexto das Profissões e do
Mercado - foi o tema da Semana Pedagógica 2019/2, que aconteceu no período de

22 a 24/07/2019, no auditório da Sede Administrativa da Unitins, em Palmas. A programação contemplou cerca de 200 docentes que atuam nos Câmpus de Araguatins,
Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. No primeiro dia, 22/07, logo após café da manhã,
aconteceu a palestra “O Professor e os Desafios da Sociedade em Rede”, ministrada
pela professora Viviane Mosé. Viviane é Mestre e Doutora em Filosofia, Psicanalista,
poetisa, Psicóloga, professora há mais de 30 anos e colaboradora fixa do programa
global Encontro com Fátima Bernardes. O segundo dia de programação, 23/07, no
auditório, o professor César Mello, do curso de Direito, do Câmpus de Palmas, mediou um talk show para discutir o tema geral do evento em várias dimensões: O papel
do professor diante das mudanças no contexto das profissões e do mercado. O talk
show contou com a participação da Márcia Rodrigues de Paula, Diretora Regional do
Senai Tocantins, que integra o Sistema Fieto, representando o Presidente da Federação, Roberto Pires. Ela abordou as “Tendências que estão moldando o futuro das
profissões”. O professor Doutor Eduardo Cezari, da Universidade Federal do Tocantins
(UFT), falou sobre “A moderna educação: metodologia, tendências e foco no aluno”.
E o Joseph Madeira, do Grupo Jorima, falou sobre “Empregabilidade: uma exigência
profissional”. Em seguida, com a participação da Reitoria e das Pró-reitorias, aconteceu o “Momento Institucional” Gestão de Processos: alinhamento com as estratégias
organizacionais, na busca de resultados de alta performance. O dia 24/07 foi reservado aos cursos e seus colegiados, para tratarem do planejamento do semestre e outras
providências. Nas tardes dos dias 22 e 23/07, foram realizadas oito oficinas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Gestão de negócios com o uso de jogos de tabuleiros;
2. Aprendizagem baseada em problemas;
3. Gamificação na aprendizagem;
4. Universidade e Pesquisa: da ciência de dados à redação científica;
5. Elaboração de projetos e captação de recursos para extensão;
6. Socrative – aplicativo que permite ao professor interagir com os alunos a
partir do smartphone, tablete ou computador;
7. Ambiente Virtual de Aprendizagem – Educa;
8. Sala de aula invertida: por que e como trabalhar a inversão;
9. Construção de itens no modelo Enade.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de recursos financeiros para custear o cachê, deslocamento e hospedagem da palestrante Viviane Mosé. Dificuldade em buscar patrocínios para patrocinar
a palestrante.
Período: março a julho de 2019.

Capacitação aos docentes no uso do ambiente Educa
Objetivo: Oferecer suporte e capacitação aos docentes no uso do ambiente
Educa.
Público-alvo: Docentes da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Tendo como prioridade a necessidade de uma plataforma ou ambiente virtual operando eficazmente, bem como o seu domínio pelos docentes, e objetivando
trabalhar as metodologias inovadoras, reuniram-se os professores Luzinete, Leandra
e Maurício, para discussão sobre a necessidade de retomar a Capacitação Educa,
definindo o papel do NAPE no apoio aos docentes, em parceria com os técnicos dos
câmpus. Foi utilizada a webconferência para capacitar os supervisores de TI e técnicos dos câmpus. Foram atualizados os tutoriais e vídeos disponíveis no portal do
professor.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Em reunião com o Reitor e a Vice-Reitora, foram sinalizadas outras prioridades,
indicando a formação específica em métodos ativos de aprendizagem. A referida formação foi cancelada.
Período: agosto de 2019.
Capacitação dos docentes: Métodos Ativos de Aprendizagem, Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida
Objetivo: Capacitar os docentes dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis,
Dianópolis e Palmas.
Capacitação programada para ser realizada nas seguintes datas:
18/10/2019, 09/11/2019 e 22/11/2019.
tes).

Público-alvo: docentes da Unitins (120 professores - três turmas de 40 docen-

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Capacitação programada para ser realizada nas seguintes datas: 18/10/2019,
09/11/2019 e 22/11/2019. A Formação Continuada foi institucionalizada como um projeto de extensão, formalizada por meio do formulário (FUP):
Título da proposta de formação continuada: Métodos Ativos de Aprendizagem, Ensino Hídrico e Sala de Aula Invertida.
Responsável: professora Arlenes Spada.
Conteúdo: o conceito híbrido; elementos pertencentes às atividades híbridas;
a tecnologia e a educação rompendo espaços e tempos; a aprendizagem significativa
e autonomia do estudante; o conceito de aprendizagem ativa; a postura e o papel do
professor frente aos métodos ativos de aprendizagem; elementos que caracterizam
um método como ativo e os métodos mais conhecidos; o protagonismo do aluno.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Em função do encerramento do exercício financeiro, a formação foi cancelada.
O comunicado do encerramento do exercício financeiro aconteceu via memorando,
em cumprimento ao Decreto Estadual nº 6.001, de 14 de outubro de 2019.
Período: outubro de 2019.

Elaboração e Sistematização dos Eixos de Conhecimento Institucionais
Objetivos:
• Sistematizar os eixos de conhecimento da Instituição, de forma a contribuir para
a formação profissional e cidadã;
• Desenvolver social, econômica, cultural, sustentável e politicamente o Estado
do Tocantins, conforme preconiza a missão da Unitins.
Público-alvo: Comunidade acadêmica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Mapa Estratégico, elaborado no início do ano para a Unitins, propõe a otimização dos esforços, recursos e estudos para os cinco eixos de conhecimento que
nortearão toda e qualquer atividade da instituição, a saber: Agrotecnologia, Saúde
Comunitária, Educação e Formação Continuada, Sociedade e Humanidade e Gestão,
Negócios e Tecnologia. O primeiro passo foi a compilação das pesquisas que estão
sendo realizadas em eixos temáticos. A descrição dos eixos temáticos permite a localização da linha de pesquisa e, por fim, a pesquisa propriamente dita. Desta forma,
toda atividade oriunda da pesquisa, extensão, ensino e/ou gestão deve contemplar,
por meio de suas ações, o atendimento a um ou mais eixos de conhecimento institucionais.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Alocação das diferentes pesquisas que estão sendo realizadas nos eixos de
conhecimento propostos para a instituição.
Período: agosto a outubro de 2019.
Obs.: A ação foi desenvolvida em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional (DDPI).

Acompanhamento e orientação da reformulação dos PPCs de Administração, em Dianópolis, e Ciências Contábeis, em Dianópolis e Augustinópolis
Objetivo: Atualizar os PPCs, ajustando-os ao PDI e às novas tendências do
mercado.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Em conformidade com as orientações emanadas pela Diretoria de Graduação,
as normativas oriundas do INEP e a observância das tendências de mercado, foram
realizadas as reformulações dos projetos pedagógicos, com o acompanhamento devido e a revisão necessária por esta Coordenadoria, por meio das orientações realizadas online e reuniões presenciais.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A distância física e encontro presencial insuficiente. A unificação das matrizes
curriculares dos cursos de Ciências Contábeis de Dianópolis e Augustinópolis. A ausência de planejamento estratégico, em relação à formulação de premissas para a
orientação e a padronização do trabalho, ocasionando indefinições na condução da
revisão.
Período/Data: setembro a novembro de 2019.
Câmpus Augustinópolis
Setor: Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
Reunião de início do semestre para alinhamento
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Pensando na melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem,
assim como, também, da organização interna e visibilidade do curso, diversas estratégicas foram lançadas ao curso: planejamento das atividades acadêmicas (planejamento das aulas, cumprimento dos ementários de disciplinas, incentivo à criatividade,
à pesquisa, à extensão), com o apoio de alunos e professores, a partir de formações
pedagógicas e reuniões mensais do colegiado do curso.

Período: 12 de fevereiro de 2019.
Projeto de evento do curso: I Talk show
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Evento alusivo ao dia do Contabilista, que objetivou proporcionar aos acadêmicos e à comunidade, em geral, o conhecimento acerca da relevância do profissional
contábil nas mais diversas áreas. Foram envolvidos profissionais da área contábil e
colaboradores da Unitins, Câmpus de Augustinópolis.
Público-alvo: Participaram profissionais de excelência da região, atendendo
um quantitativo de 160 pessoas, entre alunos e comunidade externa. Evento com boa
receptividade acadêmica.

Período: 24 de abril de 2019

Abertura do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A abertura do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) contou com a presença
do Chefe da Receita Federal, de Araguaína, Marcos Antônio. O mesmo pronunciou
sobre o objetivo do núcleo, apresentou aos acadêmicos selecionados sobre o atendimento à comunidade e enfatizou a relevância do NAF, na Unitins.
Público-alvo: O projeto beneficia a comunidade augustinopolina e circunvizinha, com atendimentos contábeis e fiscais gratuitos, realizados por universitários de
Ciências Contábeis.

Período: 11 de junho de 2019
XXII Encontro de Contabilidade do Tocantins (ENCON)
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento é o maior da área contábil no Estado do Tocantins e tem como objetivo promover o encontro acadêmico com profissionais contábeis e oferecer assuntos
práticos ligados à rotina do profissional da Contabilidade, por meio da atualização de
conhecimentos e qualificação técnica. Com o evento, foi possível ampliar os conhecimentos.
Público-alvo: Participaram do XXII ENCON três docentes, que acompanharam
40 universitários do Câmpus de Augustinópolis.

Período: 27 e 28 de julho de 2019
II Jornada de Contabilidade
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Evento celebrado no Dia do Contador, com a temática as “Contribuições da Contabilidade na gestão ambiental”. O evento contou com oficinas, trabalhos científicos de
acadêmicos e uma mesa-redonda, pensando a prática profissional atrelada à teoria
estudada em sala. Houve a mobilização do conhecimento acadêmico e integração
com a comunidade.
Público-alvo: Participação de um público de 170 alunos, entre eles, acadêmicos, egressos e comunidade geral.

Período: 19 e 20 de setembro de 2019
Setor: Coordenação do Curso de Direito
Mesa-redonda
Objetivos:
• Proporcionar aos acadêmicos de Direito uma reflexão sobre a evolução do
papel histórico da mulher na sociedade;
• Debater sobre a importância da equidade de gênero;
• Incentivar uma convivência harmônica, sem discriminação ou preconceito.
Público-alvo: Acadêmicos do curso de Direito.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Na noite do dia 21 de março, a Coordenação do curso de Direito realizou um
evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a participação
da Promotora de Justiça, da Comarca de Augustinópolis, Ruth Viana de Araújo, a advogada Andrea González Graciano e a Psicóloga Fátima Viana dos Reis.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ausência de cadeiras.

Período: 21 de março de 2019
Núcleo de Advocacia Voluntária Itinerante (NAVI)
Objetivo: Levar atendimento e orientação jurídica gratuita aqueles que não possuem condições financeiras.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 24 de abril, a turma do 7º período, do curso de Direito, do Câmpus de Augustinópolis, realizaram atendimento no Povoado Vila Dezesseis, localizado na zona
rural do Município de Augustinópolis. A comunidade foi atendida com orientação jurídica, consultas processuais, bem como outros procedimentos de análise pré-processual.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A locomoção dos alunos até o local escolhido.

Período: 24 de abril de 2019
Visita Técnica
Objetivos:
• Conhecer o funcionamento dos órgãos, suas instalações e a função de cada
setor;
• Sanar dúvidas;
• Relacionar teoria e prática.
Público-alvo: Acadêmicos do 3° período do curso de Direito.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 25 de abril, a Coordenação e os acadêmicos do 3º período do curso de
Direito, do Câmpus de Augustinópolis, realizaram uma visita técnica ao Fórum Ministro
Henrique de La Roque, localizado na cidade de Imperatriz – MA. A visita foi conduzida
pelo servidor Aguinaldo Reinaldo Gama (Secretário da 2ª Vara de Família da Comarca
de Imperatriz - MA), na qual explicou o funcionamento do órgão e esclareceu dúvidas.
Para fechar a atividade, os acadêmicos realizaram uma visita à Procuradoria
Geral do Município de Imperatriz, guiados pelo professor Doutor Wilker Batista Cavalcanti.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O transporte dos alunos.

Período: 25 de abril de 2019
I Encontro de Ciências Criminais
Objetivo: Levar para os discentes e sociedade, em geral, uma reflexão acerca
dos importantes temas relacionados ao Campo Criminal.
Público-alvo: Sociedade, em geral, e discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas palestras com temas importantes, como os “Impactos das Políticas Criminais de Drogas no Encarceramento Feminino”, ministrada pela Mestra em
Ciências Criminais (PUCRS) Sara Alacoque Guerra Zaghlout; “Seletividade Penal”,
ministrada pelo Dr. em Direito (FADISP/ALFA); e a “(In) Constitucionalidade da Extensão Antecipada da Pena Criminal”, ministrada pelo Mestre em Ciências Criminais
(PUCRS) Paulo Thiago Fernandes Dias. Além das palestras, a programação contou
com sorteios de livros aos participantes.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de recurso financeiro para arcar com as seguintes despesas: coffe e–break aos palestrantes, confecção de bannner.
A falta de espaço para a realização de atividades. Nesse evento, utilizamos as
instalações da sala do tribunal do Jurí.

Período: 16 de maio de 2019

Maio da Diversidade – Palestra sobre Homofobia.
Objetivo: Debater sobre as questões de gênero e as formas de preconceito.
Público-alvo: Comunidade acadêmica, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 29 de maio, foi realizado um ciclo de palestra em comemoração ao Dia
Internacional contra à Homofobia, que teve como tema: “O Preconceito Afasta e o
Respeito Une”. A programação contou com uma palestra sobre “O Direito à Expressão
da Sexualidade e o Resgate da Dignidade da Pessoa Humana”, ministrada pelo Advogado e Professor Mestre Ezequias Mesquita Lopes, e a palestra sobre “Os impactos
Psicofisiológicos dos Padrões Heteronormativos na Comunidade LGBTQ+”, ministrada
pela Enfermeira e Professora Benedita Gomes. Os participantes debateram sobre as
questões de gênero, orientação sexual e as políticas públicas à comunidade LGBT.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de cadeiras para acomodar os alunos no pátio da escola.

Período: 29 de maio de 2019
Atendimento Jurídico na 5ª Exposição Agropecuária de Augustinópolis
(Expoagra)
Objetivo: Divulgar o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Unitins.
Público-alvo: Comunidade, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Expoagra é um evento tradicional do Município e a Universidade aproveita
a oportunidade e a grande movimentação de público para divulgar alguns trabalhos
realizados pelo Câmpus Augustinópolis. O NPJ ofereceu aos visitantes, no dia 08 de
agosto, serviços de “Orientações Jurídicas”.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não houve nenhuma dificuldade. No evento, utilizamos um espaço cedido pelo
Sebrae.

Período: 08 de agosto de 2019

de

Mulheres – uma análise sobre as diversas formas de abuso na modernida-

Objetivo: Fortalecer a identidade feminina e o autoconhecimento do seu valor
social.
Público-alvo: comunidade feminina.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os acadêmicos do curso de Direito, do Câmpus de Augustinópolis, com o apoio
das Coordenações dos cursos de Direito e Enfermagem, NAPE e a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), promoveram, no dia 31 de
agosto, uma palestra com a temática “Mulheres: uma análise sobre as diversas formas
de abuso na modernidade”. O evento aconteceu no auditório da UEMASUL, em Imperatriz – MA, e contou com a presença da Juíza da Vara Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Imperatriz - MA, Dra. Ana Paula Silva
Araújo, que ministrou a palestra “A violência difusa contra a mulher – possibilidades
e consequências”. Em seguida, a Coordenadora do curso de Enfermagem (Unitins),
Hanari Almeida, falou sobre o “Empoderamento feminino e a luta contra à violência”.
Para finalizar, a Coordenadora do NAPE, Joceane Silva Parente, discutiu sobre “As
várias formas de violência contra a mulher.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo ou dificuldade.

Período: 31 de agosto de 2019
Visita Técnica ao INSS
Objetivo: Proporcionar aos alunos uma visão prática da teoria estudada em
sala de aula.
Público-alvo: acadêmicos do 10° período do curso de Direito.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os acadêmicos do 10º período, do curso de Direito, do Câmpus de Augustinópolis, realizaram, no dia 05 de setembro, uma visita técnica ao Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), onde foram recebidos pelo Diretor da Agência, Mirailton Pereira
Borges, que apresentou as dependências da agência. Os alunos tiveram o apoio do
professores de Estágio Supervisionado, Vilmar Livino e Robson Sousa. Ao final da visita, foi ministrada uma palestra pelo servidor do INSS e também acadêmico da Unitins,
José Augusto Pugas Souza, que falou sobre os benefícios concedidos pelo INSS e
quais os requisitos exigidos para concessão de cada um.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo ou dificuldade

Período: 05 de setembro de 2019

Projeto Núcleo de Advocacia Voluntária Itinerante (NAVI)
Objetivo: Levar atendimento e orientação jurídica gratuita aqueles que não possuem condições financeiras nas áreas cível, penal e previdenciário.
Público-alvo: Comunidade hipossuficiente de Augustinópolis - Escola Santa
Genoveva.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 27 de setembro, os acadêmicos do 8° e 10° período, do curso de Direito, do Câmpus de Augustinópolis, fizeram atendimentos nas dependências da Escola
Estadual Santa Genoveva, desenvolvendo o projeto do Núcleo de Prática Jurídica. A
ação aconteceu nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 14h às 17h.
Dificuldades ou oubstáculos encontrados
Nenhum.
Período: 27 de setembro de 2019
Congresso de Direito e Psicologia Jurídica
Objetivo: Difundir conhecimentos interdisciplinares em matéria de Direito e da
Psicologia, proporcionando a discussão de temas relevantes aos profissionais e estudantes de Direito, Psicologia, Sociologia e outras áreas das Ciências Humanas e
Serviço Social.
Público-alvo: acadêmicos de Psicologia e Direito de todo o país.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Congresso Nordestino de Direito e Psicologia Jurídica, promovido pela IUEJ,
foi um evento de grande contribuição para o crescimento acadêmico dos participantes.
O encontro aconteceu nos dia 25 e 26 de outubro de 2019, no Hotel Praia Mar & Convention, na cidade de Natal - RN.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A distância geográfica.

Período: 25 e 26 de outubro de 2019

Visita Técnica ao Ministério Público Estadual (MPE)
Objetivo: Levar o aluno a conhecer, na prática, o funcionamento do MPE.
Público-alvo: acadêmicos do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 30 de outubro, os acadêmicos do NPJ, acompanhados dos professores
Vilmar e Robson, visitaram o MPE da Comarca de Augustinópolis. Na ocasião, foram recebidos pelo Promotor Paulo Sérgio, que explicou aos alunos o funcionamento do MP.
Dificuldades ou osbtáculos encontrados
Nenhum.

Período: 30 de outubro de 2019
Núcleo de Advocacia Voluntária Itinerante (NAVI)
Objetivo: Levar atendimento e orientação jurídica gratuita aqueles que não possuem condições financeiras nas áreas cível, penal e previdenciário.
Público-alvo: comunidade hipossuficiente de Augustinópolis.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
N o dia 07 de novembro, os acadêmicos do 8° e 10° período, fizeram atendimentos nas dependências da Escola Estadual Santa Genoveva, desenvolvendo o projeto
do Núcleo de Prática Jurídica. A ação aconteceu nos seguintes horários: das 8h às 11h
e das 14h às 17h.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ausência de uma tenda, para que os alunos pudessem fazer os atendimentos.

Período: 07 de novembro de 2019
Curso de Linguagem Forense
Objetivo: Estimular a leitura e a escrita jurídica.
Público-alvo: acadêmicos do curso de Direito.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 12 de novembro, o Juiz Corregedor Márcio Barcelos Costa ministrou
aos acadêmicos do curso de Direito um minicurso sobre as técnicas de estudos e de
Linguagem Jurídica.
Dificuldades ou oabstáculos encontrados
Nenhum obstáculo ou dificuldade.

Período: 12 de novembro de 2019
Setor: Coordenação do Curso de Enfermagem
II Cerimônia do Jaleco
Objetivos:
• Representar a entrada do calouro no curso;
• Fazer com que o uso da vestimenta proporcione maior sentimento de
pertencimento, bem como de responsabilidade com a profissão escolhida.

Público-alvo: acadêmicos do curso de Enfermagem.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Na noite do dia 13 de março, a Coordenação do curso de Enfermagem realizou
a II Cerimônia do Jaleco. O evento contou com a palestra: Um olhar sobre a profissão de Enfermagem e a importância do Jaleco”. Em seguida, os acadêmicos fizeram
um juramento e foram convidados a subirem ao palco.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O deslocamento do Câmpus até o auditório do Colégio Estadual Manoel Vicente
de Souza.

Período: 13 de março de 2019
Dia Mundial de Combate à Tuberculose
Objetivos:
• Alertar a população sobre a gravidade da doença quando não tratada
corretamente
• Advertir a população quanto à importância de se completar o tratamento,
evitando a disseminação da doença.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Orientações acerca dos fatores de riscos, diagnóstico e tratamento da
tuberculose.
• O incentivo a sociedade para a procura pelo tratamento da doença em tempo
oportuno.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A pouca adesão da população ao convite para a palestra.

Período: 29 de março de 2019
Semana de imunização na escola
Objetivos:
• Realizar ações de prevenção de doenças imunopreviníveis, por meio da
atualização do cartão vacinal de educandos;
• Ofertar a atualização do cartão vacinal de crianças e adolescentes de escolas
municipais e estaduais do Município de Praia Norte - TO;
• Prevenir doenças, por meio da imunização de educandos, de acordo com a
faixa etária e vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A vacinação dos educandos para a prevenção de doenças imuno transmissíveis, mediante à atualização vacinal dos educandos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 08 de abril de 2019
II Simpósio de Enfermagem
Objetivo: Fomentar o conhecimento, a discussão e a divulgação científica no
Curso de Enfermagem.
Público-alvo: estudantes do curso de Enfermagem.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nos dias 15 a 17 de maio de 2019, o curso de Enfermagem realizou o II Simpósio

de Enfermagem, dispondo de minicursos, oficinas, mesa-redondas, palestra e apresentação de trabalhos científicos. O evento seguiu a temática nacional da Semana de
Enfermagem: “Os desafios da Enfermagem para uma prática com equidade”, com o
intuito de fomentar o debate sobre o assunto e poder construir um SUS de qualidade.
Dificuldades ou obstáculos encontrados:
• A falta de estrutura;
• A ausência de material gráfico e a falta de cadeiras.

Período: 15 a 17 de maio de 2019
Combate ao tabagismo
Objetivos:
• Alertar as crianças e adolescentes acerca dos danos à saúde que a utilização
do cigarro pode provocar;
• Evidenciar as consequências da utilização do cigarro, no que tange os problemas
de saúde e desenvolvimento de diversos tipos de cânceres;
• Prevenir a ocorrência de novos usuários do cigarro.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas palestras nas seguintes temáticas: sensibilização aos públicos
fumantes; as estatísticas nacionais e internacionais; cigarro mata, como evitar; tabaco
e as doenças cardiovasculares; fumante ativo e passivo, quais os risco a saúde.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não foram encontradas dificuldades.

Período: 30 de maio de 2019
Prevenção e combate à Hipertensão
Objetivos:
• Realizar ações de prevenção e combate à hipertensão;
• Estimular práticas saudáveis.
Público-alvo: população, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Orientações quanto à prevenção da Hipertensão Arterial,
• Verificação de pressão arterial e teste de glicemia;
• Sensibilização da população acerca da Hipertensão, como doença grave que
gera impactos na qualidade de vida.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não houve dificuldades.

Período: 26 de abril de 2019
Higiene Infantil
Objetivos:
• Realizar palestra educativa sobre a higiene da criança e as doenças que podem
ocorrer, devido à higiene inadequada;
• Desenvolver ações de promoção e educação em saúde, como medidas de
prevenção de agravos à saúde.

Público-alvo: crianças de 0 a 5 anos do povoado Agrovila, Praia Norte - TO.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Sensibilização sobre a Higiene infantil/pessoal,
• Banho, escovação dos dentes e lavagem adequadas das mãos;
• Prevenção de doenças na infância.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade encontrada.

Período: 08 de maio de 2019
Universidade na praça
Objetivo: Desenvolver atividades educativas, junto à comunidade, acerca das
micoses sistêmicas e superficiais.
Público-alvo: população, em geral, circulante na praça.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Explanação dos conceitos e interferências de micoses, contágio e tratamento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de um local fixo para fixar os pôsteres.

Talk show “Agosto Dourado” - O papel da equipe multiprofissional no manejo e promoção do aleitamento materno
Objetivos:
• Discutir o papel da equipe multiprofissional no manejo e promoção do
aleitamento materno;
• Instrumentalizar o discente para adquirir condições de avaliar e tomar decisões
profissionais adequadas;
• Discutir a importância do trabalho em equipe e como o trabalho de cada membro
da equipe multidisciplinar é importante no cuidado da amamentação.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Discusão sobre o papel da equipe multiprofissional no manejo e promoção do
aleitamento materno;
• Apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde;
• Manejo do aleitamento materno em unidades hospitalares;
• Promoção e incentivo ao aleitamento materno;
• Promoção do aleitamento materno na atenção básica.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não foram encontradas dificuldades.

Semana do bebê
Objetivo: Promover o enfrentamento ativo da violência contra a mulher nos diferentes âmbitos em que a figura feminina está inserida.
Público-alvo: estudantes do sexo feminino e masculino, com idade superior a
14 anos, devidamente matriculados em escolas públicas do Município de Augustinópolis - TO.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Rodas de conversa sobre “O limite entre o flerte e o assédio sexual” e “A linha
tênue entre o amor e o relacionamento abusivo”;
• Dinâmicas sobre as questões de gênero;
• Cine temático com o grupo STE, para promover o empoderamento feminino
das próprias integrantes;
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As dificuldades enfrentadas pelo projeto referem-se somente aos Colégios da
Polícia Militar, de Augustinópolis e de Araguatins, que, embora de acordo com a realização das atividades e instituição participante, por muitas vezes não tiveram disponibilidade de tempo para o desenvolvimento das ações. Todavia, ainda assim, as ações
foram desenvolvidas em outras instituições públicas de ensino, com alunos de idade
superior a 14 anos.

Semana do bebê: todos juntos pela primeira infância
Objetivos:
• Orientar sobre a temática sexualidade, com foco nos direitos sexuais e
prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs);
• Debater sobre as consequências e as responsabilidades que a gravidez precoce
demanda;
• Sensibilizar a comunidade escolar, quanto à importância da utilização dos
preservativos masculinos e femininos, para evitar a disseminação de ISTs;
• Estimular os adolescentes a visitarem as unidades básicas de saúde, para
realização de testes rápidos de HIV e Sífilis.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Rodas de conversa sobre sexualidade e direitos sexuais, envolvendo os

•
•
•
•

acadêmicos e docentes;
Oficinas sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs);
Debate sobre Saúde Sexual;
Orientação sobre os sinais e sintomas das diferentes Infecções Sexualmente
Transmissíveis;
Sensibilização do público-alvo, quanto à prevenção de ISTs.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não foram encontras dificuldades, quanto à realização do projeto.

Cuidando do Cuidador
Objetivo: Promover exercícios laborais e orientações em saúde na prevenção
de riscos ergonômicos de profissionais atuantes na Creche Municipal Permina Ferreira
de Almeida, localizada no Município de Augustinópolis - TO.
Público-alvo: profissionais atuantes na Creche Municipal.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Avaliação de medidas antropométricas e condições de saúde dos participantes;
• Realização de ginástica laboral e orientações em saúde;
• Planejamento de atividades.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não foram encontradas dificuldades.
Palestra Educativa
Objetivo: Aprofundar o entendimento acerca do funcionamento das políticas
públicas de enfrentamento da violência contra as mulheres.
Público-alvo: mulheres que aguardavam para serem atendidas na Unidade Básica de Saúde da Família I - Boa Vista (Zona Urbana de Augustinópolis).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram feitas orientações sobre as políticas públicas das mulheres.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não foram encontradas dificuldades para a ação.

Palestra educativa: Unitins na Luta contra o Câncer
Objetivos:
• compartilhar informações sobre o Câncer de Mama e Colo do Útero;
• promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da
doença.
Público-alvo: grupo de mulheres da Unidade Básica de Saúde V – Vila Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A avaliação antropométrica e aferição de pressão arterial.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O horário e local apropriado.
Palestra Educativa, Verificação de Sinais Vitais e Aulão de Dança
Objetivo: Informar sobre os benefícios da prática da atividade física na saúde
da mulher.
Público-alvo: mulheres da comunidade da Vila Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• palestra educativa;
• verificação de sinais vitais;
• aulão de dança.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O horáio e local apropriado.

Apresentação dos métodos contraceptivos em sala de aula
Objetivo: Identificar os métodos contraceptivos existentes, seu funcionamento
e as condições de uso.
Público-alvo: acadêmicos do 6º período do curso de Enfermagem e comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi trabalhado o método contraceptivo, de forma didática, à comunidade acadêmica e externa.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Encontrar o local apropriado.

ciais

Palestra educativa: riscos da exposição dos adolescentes nas redes so-

Objetivo: Orientar e alertar os adolescentes sobre a utilização da internet e das
redes sociais, bem como dos riscos e benefícios da mesma.
Público-alvo: grupo de adolescentes da Unidade Básica de Saúde V – Vila
Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).

ciais.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Uma palestra educativa: riscos da exposição dos adolescentes nas redes soDificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Roda de conversa entre pais e filhos
Objetivos:
• Entender o relacionamento entre pais e filhos;
• Tentar descobrir as causas dos desentendimentos entre os mesmos;
• Buscar meios para que possam melhorar esse relacionamento.
Público-alvo: grupo de adolescentes da Unidade Básica de Saúde V – Vila
Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi realizada uma roda de Conversa entre pais e filhos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo ou dificuldade na realização da ação.

Roda de conversa: quebrando o silêncio sobre a violência sexual na adolescência
Objetivo: Conscientizar e prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes, visando o fim da violência sexual.
Público-alvo: grupo de adolescentes da Unidade Básica de Saúde V – Vila
Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A roda de conversa com os adolescentes da Unidade Básica de Saúde V – Vila
Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade registrada.

Palestra educativa: O adolescente no alvo da prevenção
Objetivo: Refletir sobre a necessidade do sexo seguro, com foco na importância
do uso do preservativo na prevenção das IST/HIV/AIDS.
Público-alvo: grupo de adolescentes da Unidade Básica de Saúde V – Vila
Dezesseis (Zona Rural do Município de Augustinópolis).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi realizada uma palestra sobre a necessidade do sexo seguro, com foco na
importância do uso do preservativo na prevenção das IST/HIV/AIDS.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade na realização da atividade.

CBCENF
Objetivo: Formar e caracterizar o exercício profissional na era tecnológica: impactos na Enfermagem”.
Público-alvo: acadêmicos e profissionais da área da Enfermagem de diversos
lugares do país.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas participação em palestras e apresentação de trabalhos cientificos pelos acadêmicos de Enfermagem.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Setor: Assessoria Pedagógica
Ação 01
Objetivo: Oferecer orientação pedagógica aos professores dos cursos de Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem, resultando em aulas mais dinâmicas e significativas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Organização da oficina pedagógica Metodologias Ativas e Aprendizagem.

Ação 02
Objetivo: Acompanhar os alunos (apontados pelos professores) com dificuldades de aprendizagem e que não conseguem atender aos prazos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Orientação educacional para alguns universitários com dificuldades de organização de suas atividades acadêmicas, com sugestão de cronograma de estudos, elegendo as prioridades.
Ação 03
Objetivos:
• Promover conciliação entre professor/aluno;
• Fazer orientação sobre o regimento da universidade e a obrigatoriedade de
Cumprimento a ementa da disciplina;
• Melhorar a metodologia de desenvolvimento das aulas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Diálogo com o docente que apresentou dificuldades de relacionamento com alunos em sala de aula (evidência: ata de registro).
Ação 04
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Atividades de acompanhamento ao SAP, para verificação de alunos faltosos,
aliadas às participações nas reuniões de colegiados dos cursos, para reforçar a importância da assessoria pedagógica sobre os alunos que precisam de apoio educacional
e, assim, realizar as intervenções necessárias.
Ação 05
Objetivo: Apoiar as atividades desenvolvidas junto a turma do Enade, de acordo
com o cronograma da Coordenação do curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Assessorar a Coordenação do curso de Enfermagem com as atividades junto
a turma do Enade 2019 (Enfermagem); correção de gabarito de simulados Enade;
conscientização dos acadêmicos quanto ao Enade e a respectiva dinâmica desse importante instrumento.

Ação 06
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Realização de acolhimento e orientação junto aos alunos da transferência externa, para ambientá-los com a rotina da Unitins.
Ação 07
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apoio e organização da III Mostra Científica, juntamente à coordenação do NIT e
direção do Câmpus de Augustinópolis. Eixos: avaliação interna de trabalhos nas área
afins; organização de fichas para as avaliações externas; articulação para o encaminhamento dos certificados, após assinaturas dos diretores dos Câmpus de Araguatins
e Augustinópolis.
Ação 08
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Conversa com alguns alunos em risco de desvinculação, por não cumprirem as
atividades acadêmicas, objetivando resgatar o graduando.
Setor: Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (NAP)
Fevereiro
Ação 01
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O NAPE, Câmpus de Augustinópolis, inicialmente, realizou atendimentos individuais, com acolhida, escuta e aconselhamento psicológico e elaborou instrumentos
para viabilizar a execução do trabalho, contando apenas com a atuação da Psicóloga
Fatima Viana dos Reis. A equipe multidisciplinar, que possui uma Assistente Social,
uma Pedagoga e uma Psicóloga, foi se formando aos poucos, em função da nova
modalidade de contratação, via processo seletivo.
Março
Ação 02
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Após o encerramento e homologação do processo seletivo, o NAPE passou a
contar com a equipe executiva completa, com a Assistente Social Joceane Silva Parente e a Pedagoga Maria Lúcia Paulino S. Sousa, que assumiram suas funções administrativas no mês de Março, junto ao NAPE. Uma vez formada a equipe executiva,
objetivou-se, de início, a discussão e a elaboração do Plano de Ação Semestral, onde
consta a primeira ação coletiva desenvolvida, ilustrada abaixo, que foi a divulgação do
NAPE, junto aos acadêmicos na sala de aula e também em espaços recreativos e culturais, aproveitando reuniões e eventos realizados no próprio Câmpus para apresentar
e divulgar a proposta de trabalho. Ocorreu, ainda, no mês de março, a participação do
NAPE no evento do curso de Direito, cujo tema era a “Criminalização e Igualdade de
Gênero”, oportunidade que a Psicóloga Fátima Viana dos Reis integrou e participou
da mesa-redonda, abordando as consequências psicológicas da violência doméstica.

Abril:
Ação 03
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Ao longo do mês de abril, a equipe executiva do NAPE realizou várias reuniões com os cursos do Câmpus (Direito, Enfermagem e Ciências Contábeis), com os
funcionários administrativos e estudantes do Centro Acadêmico (CA), cujo objetivo se
deteve em apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe e eleger os representantes
de cada área, para compor o colegiado do NAPE. Paralelamente, as atividades permanentes de apoio psicossocial e pedagógico ocorreram cotidianamente ao longo do
referido mês.
Maio
Ação 04
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No presente mês, foi realizado, pela equipe do NAPE, uma pesquisa para identificar o perfil socioeconômico dos discentes dos três cursos. Foi disponibilizado e
aplicado um questionário, via link, criado pela T.I. e também via wathsapp. Logo em seguida, foi realizado o levantamento de dados, análise e interpretação dos resultados.
Ação 05
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No que se refere às ações coletivas, a equipe do NAPE participou de um evento
comunitário voltado à Proteção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, em
parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de
Augustinópolis.

Junho
Ação 06
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No mês de Junho, o Câmpus participou do I Encontro de Formação dos Núcleos
de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE), realizado nos dias 10 e 11 de Junho.
O evento foi bastante produtivo, contando com a participação do NAPE de todos os
câmpus.
Ação 07
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Já no dia 13 de junho, o NAPE, com a participação dos acadêmicos do curso de
Enfermagem e apoio docente, realizou um encontro com os idosos da comunidade,
para trabalhar a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, estabelecendo também uma parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de
Augustinópolis, local onde foi realizado o evento.
Julho
Ação 08
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nos dias 02 e 05 de Julho, o NAPE participou da Capacitação de Trabalho em
Equipe, ofertado pela Unitins, direcionada a todos os servidores da área administrativa.

Ação 09
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 25/07, o NAPE reuniu-se com as Coordenações de cursos e a Direção
do Câmpus, para alinhamento do trabalho, elaboração de projetos e planejamento de
ações, como, a comemoração do aniversário do Câmpus de Augustinópolis, a realizar-se na data de 16/08/2019.

Agosto
Ação 10
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Objetivando prestar acolhimento aos alunos de transferência externa, a Pedagoga Maria Lúcia Paulino fez a devida orientação aos novatos sobre a rotina da Unitins,
como, a apresentação dos setores, a existência do Educa como ferramenta de aprendizagem e a existência do NAPE para apoio psicossocial e educacional. A ação teve
boa receptividade educacional dos novos universitários.
Ação 11
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Na tarde do dia 19 de agosto, foi realizado um encontro de acolhida/escuta aos
ASGs, vigias e técnicos administrativos que trabalham no período da manhã e tarde.
A princípio, a equipe NAPE ressaltou a importância do seu trabalho dentro da instituição e da disponibilidade de apoio para os servidores. Na sequência, fez-se uma roda
de conversa para debater o assunto e, posterirormente, foi aplicado um exercício de
introspecção aos servidores, a qual puderam expressar seus sentimentos, angústias,
esperanças e projetos futuros. A ação foi finalizada com dinâmica e um saboroso lanche.
Ação 12:
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 08 de setembro, a equipe NAPE, juntamente com os acadêmicos do 2º
período de Enfermagem, promoveu a palestra “A arte de envelhecer”, cujo objetivo foi
comemorar o Dia Internacional do Idoso, tendo como apoio e participação os usuário
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O encontro iniciou-se com
uma oração de louvor, em agradecimento a Deus. Na sequência, foram realizados,
com todos os presentes, exercícios físicos de alongamento e relaxamento. Na sequência, a Psicóloga Fátima Viana dos Reis fez uma explanação sobre o tema “A arte de

envelhecer” e, em seguida, a Assistente Social Joceane Silva Parente realizou uma
dinâmica em grupo, onde foi avaliada a coordenação motora, a agilidade e a disposição física dos idosos. O evento foi encerrado com o tradicional forró e um lanche para
os convidados.
Ação 13
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Dando continuidade ao mês de setembro, no dia 16/09, o NAPE realizou uma
ação com os acadêmicos da turma do 10º período de Enfermagem, alunos que iriam
realizar a prova do Enade. O encontro aconteceu na sala do NAPE. A Pedagoga Maria
Lúcia Paulino orientou os alunos sobre o Enade, falou da importância de participar da
prova e informou os alunos quanto à data e o horário de sua realização. A Assistente
Social realizou um momento de acolhimento e dinâmica, através do vídeo “Nada é
impossível”, refletindo com a turma sobre a importância do esforço e dedicação a provas do Enade, pois eles estarão representando a Unitins – Câmpus Augustinópolis. A
psicóloga fez um exercício de introspecção, com o objetivo de levá-los a refletir sobre
si mesmo, sobre o caminho que percorreu durante o curso e a evolução que tiveram
enquanto acadêmicos.

Outubro
Ação 14
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Na noite do dia primeiro de outubro, a equipe NAPE realizou um momento de
acolhida/escuta com os técnicos administrativos, Coordenadoras dos cursos, ASGs
e vigias que trabalham no período noturno. No primeiro momento, ressaltou-se a importância do NAPE dentro da instituição e da disponibilidade de apoio aos servidores.
Em seguida, fez-se uma roda de conversa, onde a Psicóloga Fátima Viana aplicou
um exercício de introspecção aos servidores, os quais puderam expressar seus sentimentos, angústias, esperanças e projetos futuros. Em seguida, foi desenvolvida uma
dinâmica, realizada pela Assistente Social e a Pedagoga do NAPE. O evento foi finalizado com um saboroso lanche. Paralelamente, as atividades permanentes de apoio
psicossocial e pedagógico ocorreram cotidianamente ao longo do referido mês e até
dezembro. Assim sendo, os serviços de Psicologia, de Pedagogia e de Serviço Social
realizaram, respectivamente, atendimentos individuais e encaminhamentos, de acordo
com as necessidades da demanda.

Câmpus Araguatins
Setor: Coordenação de Curso de Pedagogia
Aula inaugural e 1ª reunião pedagógica – semestre 2019/1
Objetivos:
• Apresentar a equipe do semestre 2019/1;
• Enfatizar os desafios do ensino, pesquisa e extensão, aproximando os
acadêmicos das práticas sociais e de pesquisa.
Público-alvo: acadêmicos, professores, coordenadores e demais servidores.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Apresentação de toda equipe;
• Palestra, com a Psicóloga Maria Adenilda da Silva, abordando os desafios que
são postos ao longo da vida e as possibilidades de se tornar possível o que era
visto como impossível;
• Reunião pedagógica com os professores dos cursos de Pedagogia e Letras,
para repasse das demandas do semestre 2019/1.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade na ação.

Período: 13 de fevereiro de 2019

Colação de Grau em Gabinete
Objetivo: Conferir outorga de grau do curso de Pedagogia.
Público-alvo: acadêmica Joilza Pereira da Cruz, graduanda do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Cerimônia simplificada de outorga de grau em gabinete.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo ou dificuldade para a ação.

Período: 15 de fevereiro de 2019

Calouração Pedagógica
Objetivo: Integrar os acadêmicos veteranos, calouros e egressos.
Público-alvo: acadêmicos calouros e veteranos dos cursos de Letras e Pedagogia, egressos e equipe de colaboradores do Câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Bate-papo com a professora Dra. Denyse Mota e a professora Ma. Miliana
Augusta Sampaio sobre a formação acadêmica e os campos de atuações dos
respectivos cursos;
• Relatos de experiências dos egressos;
• Dinâmicas e gincana conduzida pelos veteranos.
Dificuldades ou osbstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 21 de fevereiro de 2019

Palestra motivacional: “Mulheres fortes em tempos difíceis”
Objetivos:
• Debater assuntos relevantes, no tocante às perspectivas de influência da mulher
na sociedade nos dias atuais;
• Combater a violência a violência contra a mulher.
Público-alvo: acadêmicos, professores e equipe de colaboradores do Câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi realizada uma palestra motivacional sobre empoderamento feminino e os
desafios e os avanços que as mulheres conquistaram na sociedade. Convocação do
público-alvo para o combate ao número crescente de violência contra as mulheres.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo para a atividade.

Período: 08 de março de 2019
Roda de conversa: Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Objetivo: Esclarecer aos profissionais da educação e futuros professores a importância de se conhecer o Transtorno do Espectro Autista (TEA), para entendê-lo e
efetivamente incluir o aluno no ensino regular.
Público-alvo: acadêmicos, professores, coordenadores, técnico-administrativos e demais colaboradores do Câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Roda de conversa com a temática: “Conhecer para entender, entender para
incluir”, conduzido pela Psicóloga Maria Adenilda da Silva, que abordou as principais
características e comportamentos do autismo. A professora Mestra Henna Gilsa Pereira Barros tratou da importância das Políticas Públicas. E a professora Mestra Miliana
Augusta Pereira Sampaio abordou a inclusão escolar das crianças e adolescentes
com autismo.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 02 de abril de 2019
Encontro para realinhamento institucional
Objetivo: Participar do realinhamento institucional, que visa o cumprimento do
planejamento estratégico da Universidade para o exercício de 2019.
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Detalhamento das atividades desenvolvidas
A a bertura com uma conversa institucional com o Reitor e a Vice-Reitora até às

Reunião com os professores Fred, Caio e Elizabeth, discutindo os diversos assuntos pedagógicos para o exercício de 2019.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não foram encontrados obstáculos para a ação.

Período: 09 e 10 de abril de 2019

Educação para o trânsito
Objetivo: Promover a conscientização sobre a importância do respeito às leis
de trânsito, como medida de proteção à vida.
Público-alvo: mototaxistas e demais convidados.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A ação resultou das atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina de Estágio
Supervisionado IV, que trata do pedagogo em espaço não escolar, sob orientação da
professora Ma. Simara de Sousa Muniz e executada pelos acadêmicos do 7º período
do curso de Licenciatura em Pedagogia.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O espaço físico para realização da ação.

Período: 25 de abril de 2019
Reunião com os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Objetivo: Realizar a revisão do PPC.
Público-alvo: membros do NDE.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Apresentação da proposta da nova matriz.
• Dificuldades ou obstáculos encontrados
• Nenhuma dificuldade na ação.

Período: 26 de abril de 2019
Educação Indígena
Objetivo: Promover a conscientização sobre a realidade dos povos, tradições e
ancestralidade indígena.
Público-alvo: acadêmicos do 3º período do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A palestra contemplou parte do conteúdo programático desenvolvido na disciplina de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, sob orientação da professora Me.
Henna Gilsa Pereira Barros. O professor Me. Victor Fernandes Borges falou um pouco
sobre os povos indígenas do Tocantins e fez uma apresentação voltada à Educação
Escolar Indígena Apinayé, com a proposta de uma educação bilíngue, intercultural e
diferenciada. Foram também expostos livros e artesanatos de alguns povos indígenas
do Tocantins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo.

Período: 30 de abril de 2019

Gestão de Curso
Objetivo: Apresentar o plano de Gestão de curso.
Público-alvo: docentes, coordenadores de curso e os integrantes do Núcleo de
Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE).
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Momento devocional conduzido pelo professor José Filho;
• A diretora do Câmpus Ulissevânia pontuou as atividades a serem alinhadas e
discutiu sobre o cumprimento dos prazos do semestre 2019/1;
• Apresentação dos servidores responsáveis pelos setores que compõem a nova
estrutura, Comissão Própria de Avaliação (CPA), Núcleo de Apoio Psicossocial
e Educacional (NAPE), assim como as ações para o reconhecimento dos cursos
e redução da evasão.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O espaço físico para a realização da reunião.

Período: 03 de maio de 2019

Conhecendo as formas de Artes Visuais
Objetivo: Explorar os diversos materiais para a produção e o conhecimento das
diversas formas de arte.
Público-alvo: acadêmicos do 7º período do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas contemplam parte do conteúdo programático desenvolvido na disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Arte, sob orientação da professora Especialista Silvanis dos Reis Borges Pereira. A fotógrafa Jaqueline Brito Silva e o professor Me. Juno Brasil fizeram as contribuições técnicas e
ofeceram dicas valiosas. A exposição das fotografias e escolha das fotos aconteceram
no Câmpus, assim como a realização da exposição dos artesãos e pintores de Araguatins e região.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O espaço físico para a exposição.

Período: 04 a 11 de maio de 2019
I Encontro em comemoração ao Dia do Letrólogo e Pedagogo e lançamento do livro “A Gestão da Escola e a Produtiva relação com a comunidade”
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Letras do Câmpus uma reflexão sobre o papel do “Educador e os desafios de
ensinar no século XXI”.
Público-alvo: acadêmicos do Câmpus e egressos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Mensagem em homenagem aos futuros professores e egressos do Câmpus;
• Palestra: “Educador e os desafios de ensinar no século XXI”, proferida pelo
professor Dr. Alexandre Peixoto Faria Nogueira, promovendo o debate sobre
importantes teorias da educação e a importância da produção científica;
• Lançamento do livro “Gestão da Escola e a Produtiva relação com a Comunidade”,
momento conduzido pelo autor do livro, professor Dr. Eraldo Pereira Madeiro.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O espaço físico apropriado para a realização das atividades do câmpus.

Período: 20 de maio de 2019
Arteterapia na melhor idade
Objetivo: Possibilitar e envolver os idosos em atividades de Arteterapia, a fim de
resgatar a autoestima, confiança, superação e construir recursos internos saudáveis.
Público-alvo: idosos do Centro de Convivência de Araguatins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Atividades de Arteterapia desenvolvidas pelos acadêmicos do 7º período curso
de Licenciatura em Pedagogia como devolutiva da disciplina de Estágio Supervisionado IV, que trata do pedagogo em espaço não escolar, sob orientação da professora
Me. Simara de Sousa Muniz.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade para a ação.

Atividades lúdicas na melhor idade
Objetivo: Orientar os idosos sobre as contribuições dos jogos na prevenção de
Alzheimer.
Público-alvo: idosos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram desenvolvidas pelos acadêmicos do 7º período do curso de Licenciatura
em Pedagogia atividades lúdicas de dança e oficinas de jogos como devolutiva da disciplina de Estágio Supervisionado IV, que trata do pedagogo em espaço não escolar,
sob orientação da professora Me. Simara de Sousa Muniz.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não houve dificuldade na ação.

Período: 22 de maio de 2019
Minicurso de produção de artigos científicos
Objetivo: Diminuir dúvidas a respeito dos elementos que compõem a estrutura
de um artigo científico.
Público-alvo: acadêmicos do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Minicurso sobre a produção de artigos científicos, com o título “Dialogando com
a Escrita Acadêmica”, ministrado pelo professor Me. Fábio Correia de Resende. O
palestrante abordou vários temas a respeito dos elementos que compõem a estrutura
de um artigo cientÍfico: introdução, levantamento bibliográfico, metodologia, análise de
dados e considerações finais.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo.

Período: 29 de maio de 2019

Atividades para os alunos com deficiência e Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
Objetivo: Contribuir com atividades lúdicas que possam ser inseridas no processo ensino-aprendizagem.
Público-alvo: alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos do 7º período do curso de Licenciatura em Pedagogia como devolutiva da disciplina de Estágio Supervisionado
IV, que trata do pedagogo em espaço não escolar, sob orientação da professora Me.
Simara de Sousa Muniz. As atividades permitiram os professores vivenciarem contextos inclusivos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 30 de maio de 2019
Painel de debate: Educação Física escolar – desafios e perspectivas
Objetivo: Compreender a importância da Educação Física escolar na formação
do indivíduo.
Público-alvo: acadêmicos do 7º período do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas quatro palestras de 20min. Os temas abordados contemplam
parte do conteúdo programático da disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física. Após a contribuição de cada painelista, houve a oportunidade
para perguntas e debates relacionados aos temas abordados.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de espaço físico adequado.

Período: 01 de junho de 2019

Jornada Acadêmica da Faculdade de Santa Terezinha, Imperatriz – MA
Objetivos:
• Contribuir para a formação de cultura científica, habilitando os jovens a
compreenderem a dinâmica desses encontros;
• Colaborar com a interação, de forma consciente, nos debates e decisões que
permeiam a sociedade acadêmico-científica.
Público-alvo: acadêmicas do câmpus Araguatins (Heyde Silva Costa e Layse
Shuelle Almeida Oliveira).
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Participação na XV Jornada Acadêmica da Faculdade de Educação de Santa
Terezinha (FEST), que teve como tema o “Multiculturalismo e as Desigualdades
Sociais;
• Apresentação do trabalho de pesquisa “Educação infantil: relatos de vivências
em uma escola pública de Araguatins” das acadêmicas do 6º período de
Pedagogia.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ação não teve obstáculos ou dificuldades.

Período: 05 de junho de 2019

Jogos Internos da Universidade Estadual do Tocantins (Jiuni) - Etapa local
Objetivos:
• Promover a integração entre os acadêmicos do câmpus, por meio de atividades
desportivas;
• Estimular o congraçamento entre os estudantes da Unitins.
Público-alvo: acadêmicos do câmpus de Araguatins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas competições nas modalidades de Futsal (masculino e feminino), Truco (masculino e feminino) e Xadrez.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de espaço físico adequado.

Período: 24 a 25 de junho de 2019
Reunião de encerramento do Semestre - Colegiado de Pedagogia
Objetivos:
• Articular as ações para o semestre 2019/2;
• Fazer balanço das ações do semestre 2019/1.
Público-alvo: professores do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Momento devocional;
• Socialização das atividades realizadas no semestre 2019/1;
• Planejamento do semestre 2019/2.
Dificuldades ou obstáculos encontrado
Nenhuma dificuldade.

Período: 28 de junho de 2019

Palestra: “Motivação e entusiasmo na vida acadêmica”
Objetivo: Acolher e motivar os acadêmicos para a superação e enfrentamento
dos desafios diários para o semestre 2019/2.
Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Palestra motivacional proferida pelo professor Paulo Bonfim.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo.

Período: 30 de julho de 2019
Decreto de reconhecimento do Curso de Pedagogia

sos.

Objetivos: Garantir a continuidade da oferta do curso e diplomação dos egresPúblico-alvo: acadêmicos e egressos do curso de Pedagogia.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Parecer favorável do Conselho de Educação do Estado (CEE) e decreto que
traz o reconhecimento do curso até 2022.

Período: 20 de agosto de 2019

Jogos Internos da Universidade Estadual do Tocantins (Jiuni) - Etapa Estadual
Objetivos:
• Promover a integração entre os acadêmicos dos quatro Câmpus, por meio de
atividades desportivas;
• Estimular o congraçamento entre os estudantes da Unitins.
Público-alvo: delegações dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas competições nas modalidades de Futsal, Voleibol, Handebol,
Tênis de mesa, Xadrez e Truco.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O Ginásio Estadual de Esportes de Araguatins.

Período: 23 a 25 de agosto de 2019

VII Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP)
Objetivos:
• Contribuir para a formação da cultura científica;
• Incentivar a participação dos acadêmicos em eventos científicos;
• Estimular a publicação de pesquisas.
Público-alvo: acadêmica e professora do Câmpus Araguatins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A professora Ma. Simara Muniz, do curso de Pedagogia, Câmpus Araguatins,
participou e apresentou quatro trabalhos no VII SIMELP.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Não tiveram obstáculos para a ação.

Período: 20 a 24 de agosto de 2019
Visita Campo para firmar parceria com as escolas municipais de Araguatins para a realização das práticas pedagógicas
Objetivo: Promover o conhecimento das práticas docentes.
Público-alvo: acadêmicos do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A consolidação de parcerias.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo.

Período: 27 de agosto de 2019
Talk show - Legislação da educação brasileira: breves considerações sobre
as políticas educacionais
Objetivos:
• Conhecer as leis educacionais brasileiras e suas implicações na vida
educacional.
• Compreender a importância da BNCC.
Público-alvo: acadêmicos do 4º período do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A ação foi realizada no SENAR, em forma de Talk show. A palestrante Elizabeth
Rocha abordou as “Políticas públicas de educação no campo”, a professora Miliana
Augusta Pereira Sampaio falou sobre a “BNCC na sala de aula”, Diretora do Câmpus
Ulissevânia Sales da Silva discutiu as “Experiências no âmbito de um processo da
legislação Escolar”, o professor Marcos Aurélio Cavalcante Ayres falou sobre as “Políticas públicas para uso das ferramentas tecnológicas no Ensino aprendizagem” e a
professora Silvanis Borges, responsável pela disciplina de Fundamentos de política e
legislação Educacional Brasileira, mediadora e idealizadora da ação, participou, juntamente com os acadêmicos, dos debates.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo para a ação.

Período: 30 de agosto de 2019
Curso de Libras
Objetivo: Propor a formação básica em Libras a toda comunidade do Município
e região.
Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia e comunidade
externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Encerramento do curso Básico de Libras, do Projeto de Extensão Universitária
“Comunidade Inclusiva em Libras: compreendendo os surdos e eles nos compreendendo”, com a formação de 16 acadêmicos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade encotrada.

Período: 10 de setembro de 2019
VI Congresso Nacional de Educação (CONEDU)
Objetivo: Proporcionar, aos futuros professores, diálogos interculturais, com diversas teorias e práticas vigentes em todo território nacional.
Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia e professores do
curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação e apresentação de trabalhos no Conedu. A acadêmica do 6º período Layse Suellen, do curso de Pedagogia, se destaca apresentando dois trabalhos,
sob responsabilidade e orientação dos professores Simara de Sousa Muniz e Eraldo
Pereira Madeiro.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A distância geográfica.

Período: 24 a 26 de setembro de 2019

Reunião – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Objetivo: Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no câmpus de
Augustinópolis e Araguatins, em parceria com IFTO e Sebrae.
Público-alvo: Coordenadores dos cursos de Pedagogia e Letras, coordenador
do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) e Assessora pedagógica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Discussão sobre o cronograma para a realização da III Mostra de Ciência e
Tecnologia.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O espaço físico apropriado para o evento.

Período: de setembro de 2019

I Jornada Pedagógica do CEOF
Objetivos:
• Participar e contribuir com o projeto do Colégio Estadual Osvaldo Franco
(CEOF);
• Apresentar a oficina de “Jogos na Educação Matemática Inclusiva”.
Público-alvo: acadêmicos do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A realização da oficina “Jogos na Educação Matemática Inclusiva”, atividade
desenvolvida a partir da disciplina Fundamentos e Metodologias para o Ensino de
Matemática, do curso de Pedagogia, sob o direcionamento e acompanhamento do
professor José Filho Ferreira Nobre, Mestre em matemática.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade com a ação.

Período: 19 a 21 de setembro de 2019
Projeto de extensão “Caminhada Passos que Salvam” e “Sinais e Sintomas do câncer infatouvenil”
Objetivo: Levar informação quanto ao diagnóstico precoce dos primeiros sinais
e sintomas do câncer infantojuvenil.
Público-alvo: acadêmicos da Unitins e comunidade, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• Teatro de fantoches, jogos de dados, distribuição de folders, relatos de
experiências e palestras, além das atividades do Projeto de Extensão “Passos
que Salvam”;
• Divulgação do vestibular.

Período: 05 a 12 de outubro de 2019
Abertura da V Semana Acadêmica: Ensino e Diversidade Cultural
Objetivo: Abordar a diversidade cultural.
Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras, do IFTO e da
FAIARA.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Palestra: “Ensino e Diversidade Cultural, proferida pelo professor Dr. Tarcísio da
Silva Vieira (IFTO).

Período: 07 de outubro de 2019
III Mostra de Ciência e Tecnologia: “Bioeconomia e empreendedorismo na
Região da Amazônia Legal”
Objetivos:
• Propiciar contribuições entre as áreas científicas envolvidas;
• Fomentar a produção científica no meio acadêmico, com ênfase no
desenvolvimento ambiental, social e econômico da comunidade em que a
Universidade está inserida.

Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Araguatins e Augustinópolis da Unitins, do IFTO, da Faiara e comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Apresentação cultural do câmpus de Araguatins;
• Palestra sobre as startups;
• Roda de conversa com empreendedores convidados na área de Contabilidade,
Enfermagem, Direito, Engenharia, Letras e Pedagogia.
• Minicursos, palestras e exposição de banners;
• Avaliação e premiação dos trabalhos.
Período: 24 a 25 de outubro de 2019
1ª Reunião Extraordinária com os membros eleitos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
Objetivo: Discutir, deliberar e aprovar regimentos e normativas da Unitins.
Público-alvo: membros do Consepe.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os conselheiros discutiram, deliberam e aprovaram 33 (trinta e três) itens, entre
regimentos e normativas, em decisão compartilhada.

Período: 31 de outubro de 2019
I Seminário de Iniciação Científica do Curso de Pedagogia
Objetivos:
• Propiciar aos acadêmicos o incentivo à pesquisa;
• Fomentar a produção científica no meio acadêmico em que a universidade está
inserida.
Público-alvo: acadêmicos do 4º período do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi realizada uma palestra sobre o papel e a importância das universidades de
demais seguimentos em relação à pesquisa, proferida pelo Dr. Alexandre. Foi discutido as possibilidades e as tendências de inovação no processo científico.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de espaço adequado. Houve uma forte chuva e a ação teve que ser
interrompida. Em razão disso, todos os trabalhos foram recolhidos, inviabilizando a
apresentação e avaliação dos trabalhos produzidos pelos acadêmicos.

Período: 18 de novembro de 2019
Colação de Grau em Gabinete
Objetivo: Conferir Outorga de Grau do curso de Pedagogia.
Público-alvo: acadêmica Jaciara dos Santos Silva, graduanda do curso de Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A cerimônia simplificada de outorga de grau em gabinete.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo.

Período: 21 de novembro de 2019

Projeto de Extensão: “Resgatando a cidadania por meio da leitura, escrita
e aritmética, na perspectiva do letramento”
Objetivos:
• Desenvolver as competências e habilidades da leitura, escrita e aritmética, na
perspectiva do letramento;
• Possibilitar aos alunos do 4º e 5º anos de uma escola pública municipal, que
apresentam distorção na idade, série e baixa aprendizagem, conhecimentos
para formação de sua cidadania.
Público-alvo: alunos da Escola Municipal Professora Nair Duarte.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A sondagem para verificação do nível de aprendizagem dos alunos, por meio da
análise das hipóteses.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 22 de outubro de 2019
Projeto de Extensão: “Caminhada Passos que Salvam” e “Sinais e Sintomas do câncer infanto-juvenil”
Objetivo:
• Conhecer a comunidade mediante a extensão;
• Possibilitar a formação do profissional cidadão;
• Oportunizar a interação acadêmcia com a sociedade.
Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras, Equipe Pedagógica, Coordenadores do Projeto, professores, pais, alunos e comunidade, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
• palestras ofertadas pela EAC, Escola Municipal Prof.ª. Maria de Lourdes e
Unitins;
• caminhada pelas ruas da cidade, esclarecendo e divulgando o objetivo do
projeto;
• distribuição de folders.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 18 a 24 de novembro de 2018
Setor: Curso de Letras
Aula inaugural e 1ª reunião pedagógica – Semestre 2019/1
Objetivos:
Apresentar a equipe do semestre 2019/1;
Enfatizar os desafios do ensino, pesquisa e extensão, aproximando os acadêmicos as práticas sociais de pesquisa cientifica.
Público-alvo: acadêmicos, professores, coordenadores e demais servidores.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reunião com o corpo docente para apresentar o novo quadro de profissionais,
selecionados no processo seletivo, a toda a comunidade acadêmica e demais profissionais que atuam na Unitins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 12 de fevereiro de 2019
Reunião com os gestores das Escolas Estaduais de Araguatins que contemplam o Ensino Fundamental
Objetivo: Promover o diálogo entre os gestores das escolas estaduais e a equipe institucional de professores de estágio do curso de Letras da Unitins, visando à
preparação e a inserção dos acadêmicos no campo de estágio, mediante as possibilidades que a escola tem em receber os acadêmicos para realizarem o Estágio
Supervisionado.
Público-alvo: Diretores, Professores e Coordenadores das escolas estaduais e
Supervisores de Estágio da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 12 de março, foram realizadas visitas às entidades educacionais de Araguatins, onde foram realizadas reuniões com gestores, coordenadores e professores
das escolas estaduais, buscando alinhar as atividades realizadas durante o estágio.
Na oportunidade, foram apresentadas as novas professoras que atuariam na Supervisão do Estágio de Língua Portuguesa e Espanhola da Unitins.
Dificuldade encontrada:
Nenhuma dificuldade.

Período: 12 de março de 2019
Roda de Conversa - Dia Mundial de Conscientização do Transtorno de Espectro do Autista (TEA)
Objetivo: Esclarecer, aos profissionais da educação e futuros professores, sobre a importância de se conhecer os Transtornos de Espectro do Autista (TEA), para
entendê-lo e efetivamente incluir o aluno no ensino regular.
Público-alvo: acadêmicos, professores, coordenadores, técnicos administrativos e demais colaboradores do Câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Roda de conversa com a temática: “Conhecer para entender, entender para
incluir”, conduzida pela Psicóloga Maria Adenilda da Silva, que abordou as principais
características e comportamentos do autismo. A professora Mestra Henna Gilsa Pereira Barros falou a respeito da importância das Políticas Públicas. E a professora
Mestra Miliana Augusta Pereira Sampaio abordou a inclusão escolar das crianças e
adolescentes com autismo.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 02 de abril de 2019

Palestra interdisciplinar no Curso de Pedagogia
Objetivo: Apresentar os aspectos históricos, sociais e culturais do povo Apinajé.
Público-alvo: acadêmicos, professores, coordenadores, técnicos administrativos e demais colaboradores do Câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 09 de abril, foi realizada, no curso de Pedagogia, uma palestra interdisciplinar sobre a cultura indígena e os aspectos culturais do povo apinayé, bem como
sobre a importância da interculturalidade no processo educacional, tendo em vista a
pluralidade cultural e a diversidade linguística existentes no Brasil.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 09 de abril de 2019
Reunião com a Gestão e docentes
Objetivos:
• Apresentar as ações a serem desenvolvidas no semestre 2019/01;
• Fazer os repasses necessários quanto à gestão do semestre 2019/01.
Público-alvo: Docentes, Coordenadores de curso e os integrantes do Núcleo
de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 03 de maio, foi apresentado os servidores responsáveis dos setores que
compõem a nova estrutura, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Núcleo de Apoio
Psicossocial e Educacional (NAPE), assim como as ações para o reconhecimento do
curso de Letras.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O espaço físico para a realização da reunião.

Período: 03 de maio de 2019
Projeto de Extensão: Discursos, Narrativas e poemas Quilombolas de Tocantins
Objetivo: Promover a escuta de discursos, narrativas e poemas de integrantes
do Quilombo da Ilha de São Vicente, visando o registro dessa literatura, de caráter
oral, em suporte escrito e audiovisual.
la.

Público-alvo: acadêmicos, professores, coordenador e comunidade quilombo-

Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 05 de abril, os docentes do curso de Letras e a Coordenação realizaram
a primeira visita ao quilombo, visando a realização de projetos de extensão.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
O deslocamento para o quilombo.

Período: 05 de abril de 2019

2019

Participação do Projeto de Extensão Oficinas de Letramento na Agrotins

Objetivos:
• Divulgar o curso de Letras, do Câmpus de Araguatins;
• Apresentar o projeto de extensão desenvolvido em escola pública.

Público-alvo: acadêmicos, professores e Coordenador do curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 10 de maio, os acadêmicos do curso de Letras participaram da Agrotins,
com a exposição do projeto de extensão, no estande da Unitins, em Palmas. O projeto
“Oficina de Letramento com Práticas de Leituras e Escrita no Ensino Fundamental”
chamou bastante a atenção dos participantes, pela criatividade e o modo como os
acadêmicos do curso trabalhavam a leitura, por meio de bolsas viajantes, utilizando os
livros literários da própria escola.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Os acadêmicos tiveram transporte, mas não tiveram auxílio financeiro para a
alimentação.

Período: 10 de maio de 2019
Participação em Sarau literário
Objetivos:
• Divulgar o curso de Letras, do Câmpus de Araguatins;
• Apresentar os poemas escritos pelos acadêmicos à comunidade local.
Público-alvo: acadêmicos, professores, Coordenador do curso, poetas e comunidade local.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 31 de maio, os acadêmicos do 1° período de curso de Letras participaram do Sarau Cultural, realizado na Casa da Cultura, em Araguatins. O sarau teve
como objetivo mostrar as poesias dos acadêmicos do curso de Letras. Os textos foram
produzidos nas aulas da disciplina de Leitura e Produção Textual, sob orientação da
professora Dra. Luama Socio.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade para a ação.

Período: 31 de maio de 2019
I Encontro do Letrólogo e Pedagogo
Objetivo: Discutir com os acadêmicos os desafios educacionais da atualidade.
Público-alvo: acadêmicos, professores e egressos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 20 de maio, foi realizado o I Encontro do Letrólogo e Pedagogo, no intuito
de reunir profissionais das respectivas áreas, para discutir com os acadêmicos os desafios educacionais da atualidade.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A falta de recurso para a organização do evento.

Período: 20 de maio de 2019
Projeto de Extensão: Comunidade Inclusiva em Libras
Objetivo: Fomentar o ensino de LIBRAS.
Público-alvo: acadêmicos, professores e comunidade local.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 23 de maio, iniciou-se o projeto de extensão Comunidade Inclusiva em
Libras, com o objetivo de incluir a comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. O
curso apresentou conceitos e noções básicas da Língua Brasileira de Sinais.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
O local disponível para ministrar as aulas, pois tivemos que solicitar salas em
outras escolas para o funcionamento do curso, que foi no turno matutino. A escola
cedida à Unitins não possuía salas disponíveis pela manhã.

Período: 23 de maio de 2019
Reunião – Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Objetivos:
• Traçar ações estratégicas;
• Discutir a avaliação interna.
Público-alvo: membros da Comissão própria de Avaliação (CPA), do Câmpus
de Araguatins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 07 de junho, foi realizada uma reunião com os membros da CPA, do
Câmpus de Araguatins, para tratar sobre o processo de autoavaliação da instituição,
com base nos princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade encontrada.

Período: 07 de junho de 2019

Participação da I Feira de Linguagem em Augustinópolis
Objetivos:
• Fomentar a participação acadêmica em eventos externos;
• Discutir sobre o uso da linguagem nas diversas áreas de atuação.
Público-alvo: acadêmicos do 8° período de Letras.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 07 de junho, os acadêmicos do curso de Letras participaram da I Feira de
Linguagem da Unitins, Câmpus de Augustinópolis. Os alunos tiveram a oportunidade
de assistirem apresentações dos trabalhos científicos na área de linguagem e participar das discussões acerca do uso da língua no Brasil.
Dificuldades ou obstátulos encontrados
Nenhuma dificuldade encontrada.

Período: 07 de junho de 2019
Culminância do Projeto de Extensão de “Oficinas de Leitura”
Objetivo: Apresentar aos alunos do Ensino Fundamental as práticas de leituras.
Público-alvo: alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 19 de junho, os acadêmicos do Projeto de Extensão de “Oficinas de
Leitura” realizaram uma mostra teatral para encerrar as atividades do projeto de extensão, que visaram incentivar a leitura e a escrita no Ensino Fundamental II. Os acadêmicos encenaram a peça teatral do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato.
Dificuldades ou obstáculos encontros
Encontrar o local apropriado para as apresentações.

Período: 19 de junho de 2019
Momento junino
Objetivo: Promover a integração dos cursos, envolvendo acadêmicos, professores e administrativos.
Público-alvo: acadêmicos, professores e administrativos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 19 de junho, após a realização das avaliações, os acadêmicos e os professores realizaram um momento junino, com comidas típicas e atividades juninas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo para a ação.

Período: 19 de junho de 2019
Minicurso de Espanhol
Objetivo: Promover o ensino de Língua Espanhola.
Público-alvo: acadêmicos do curso de Letras e alunos do Ensino Fundamental.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
No período de abril a junho, os acadêmicos do 7° período do curso de Letras realizaram, nas escolas estaduais de Araguatins, minicursos sobre a Língua Espanhola,
com a carga horária de 20 horas, como pré-requisito do estágio obrigatório de Língua
Espanhola.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: Abril a junho de 2019
Reunião com o NDE
Objetivos:
• Discutir as ações desenvolvidas no curso de Letras;
• Discutir a reformulação do PPC e o reconhecimento do curso de Letras.
Público-alvo: docentes integrantes do NDE do curso de Letras.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante todo o ano, foram realizadas reuniões do Núcleo Docente Estruturante
(NDE), do Curso de Letras, nas quais foram definidas as ações do curso, a reformulação do PPC, divisão da carga horária e disciplinas dos professores, ações dos projetos
de extensão, Semana Acadêmica, Literatura em Cena, ações da Pós-graduação e
demais atividades que envolvem decisões do NDE.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Palestra do NAPE
Objetivos:
• Estimular os alunos a não desistirem do TCC;
• Desmistificar os mitos sobre a produção do trabalho escrito.
Público-alvo: Acadêmicos do 8º período do curso de Letras.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 08 de agosto, o NAPE realizou uma intervenção na turma do 8° período
do curso de Letras, para incentivar e desmistificar os tabus existentes na produção do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O professor da disciplina, Rodrigo Vieira do
Nascimento, percebeu a aflição dos acadêmicos e, diante disso, solicitou o atendimento ao NAPE, tendo apoio total da Psicóloga, Assessora Pedagógica, Assistente Social
e do Coordenador do curso para esclarecer eventuais dúvidas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 08 de agosto de 2019

melp)

Participação em Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (Si-

Objetivo: Estimular os alunos a iniciarem a pesquisa científica e participarem
de eventos externos.

Público-alvo: acadêmica e docente.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Do dia 20 a 24 de agosto, professores e acadêmica do curso de Letras participaram do VII Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP). A acadêmica Nayanne Viana Oliveira, sob orientação da professora Dra. Denyse Mota da
Silva, apresentou o trabalho “O professor e sua prática pedagógica: entre o letramento
e a formação inicial do professor de Letras”.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A ajuda financeira para custear as despesas.
Encerramento de Curso de Extensão em Libras
Objetivo: Apresentar os resultados obtidos com o Projeto de Extensão: Comunidade Inclusiva.
Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 10 de setembro, foi realizada com os integrantes do curso, no intervalo,
a culminância do Projeto de Extensão: Comunidade Inclusiva. O curso teve a duração
de 40 horas. Os alunos relataram suas experiências durante o curso e as novas percepções, após terminarem o curso básico.

Período: 10 de setembro de 2019
Reunião com os gestores das Escolas Estaduais de Araguatins que contemplam o Ensino Médio
Objetivo: Promover o diálogo entre os gestores das escolas estaduais e a equipe institucional de professores de estágio, do curso de Letras, da Unitins, visando a
preparação e a inserção dos acadêmicos no campo de estágio, mediante as possibilidades que a escola tem em receber os acadêmicos para a realização do Estágio
Supervisionado.

Público-alvo: Diretores, Professores, Coordenadores das escolas estaduais e
Supervisores de Estágio da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 21 de agosto, foram realizadas visitas às escolas estaduais de Augustinópolis, Praia Norte do Tocantins e Araguatins, a fim de que essas unidades escolares
recebam os estagiários do curso de Letras que residem nessas cidades.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo ou dificuldade.

Período: 21 de agosto de 2019
Fórum de Letras na Uemasul
Objetivo: Ampliar os conhecimentos referentes ao ensino de línguas no Brasil.
Público-alvo: acadêmicos de Letras.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 29 de agosto, os acadêmicos do curso de Letras estiveram presentes no
Fórum de Letras, na Uemasul, em Imperatriz – MA. Durante a programação, os estudantes participaram de palestras e workshop sobre o ensino de línguas, sob diferentes
perspectivas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 29 de agosto de 2019
V Semana Acadêmica: Ensino e Diversidade Cultrural
Objetivo: Discutir sobre o respeito à diversidade cultural.
Público-alvo: acadêmicos, professores, egressos e comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 07 e 08 de outubro, realizou-se, na Unitins, Câmpus de Araguatins, a V
Semana Acadêmica. O tema escolhido foi o “Ensino e Diversidade Cultural”. Para a
abertura, tivemos a palestra com o Professor Dr. Tarcísio da Silva Silveira, do Instituto
Federal do Tocantins (IFTO). Em seguida, foram realizadas diversas oficinas temáticas
nas áreas de Pedagogia e Letras.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 07 e 08 de outubro de 2019
Literatura em Cena
Objetivo: Promover a manifestação cultural de diversos segmentos, a serem
apresentados pelos acadêmicos.

Público-alvo: acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras, alunos do IFTO
e da FAIARA.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 09 de outubro, foi realizado o Literatura em Cena, evento interdisciplinar
promovido pelos cursos de Letras e Pedagogia. O evento contou com a participação
de acadêmicos e docentes, com apresentações nas mais diversas modalidades: poema, teatro, dança, palestra e música.
Arrecadação de alimentos para comunidades carentes.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 09 de outubro de 2019
Participação no VI Congresso Internacional de Narrativa Fantástica
Objetivo: Apresentar pesquisa científica.
Público-alvo: Docente.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A professora Daniele Aparecida Zaratin, do curso de Letras, apresentou o seu
trabalho “Histórico, místico, religioso y metainsólito: perspectivas de lo insólito em las
narrativas de Gioconda Belli Y María Amparo Escandón” no Congresso Internacional
de Narrativa Fantástica de Edgar Allan Poe a Jorge Luis Borges y Héctor G.Oesterheld,
em Lima – Peru.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo.

Período: 24 a 26 de outubro de 2019

Avaliação do Curso de Letras
Objetivo: Avaliar o curso de Letras, Câmpus de Araguatins.
Público-alvo: docentes, acadêmicos, coordenação e técnicos administrativos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nos dias 28 e 29 de outubro, tivemos a visita do Conselho Estadual de Educação (CEE – TO), para avaliar e reconhecer o curso de Letras da Unitins, câmpus de
Araguatins. As avaliações foram positivas e aguardamos o resultado do relatório final
da avaliação, para atender as orientações relatadas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As dificuldades foram superadas com o apoio da equipe administrativa, da assessoria pedagógica, dos docentes e discentes.

Período: 28 e 29 de outubro de 2019

I Seminário de Língua e Linguagem
Objetivo:
• Discutir o uso da linguagem nos dias atuais;
• Fomentar o lançamento de um e-book desenvolvido com os trabalhos de
docentes e egressos;
• Promover minicursos aos acadêmicos sobre a língua e a linguagem.
Público-alvo: docentes e acadêmicos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 05 de novembro, foi realizado o I Seminário de Língua e Linguagem. O
seminário foi organizado pelo corpo docente do curso de Letras. Na oportunidade, 15
(quinze) egressos do curso de Letras ministraram oficinas nas áreas do letramento,
letramento literário, leitura, literatura, ensino de língua e gramática, gêneros textuais e
variação linguística. O Seminário foi direcionado aos acadêmicos, egressos e docentes
do curso de Letras. Lançamento de e-book, com trabalhos de egressos, graduandos e
professores do curso de Letras, com ISBN 978-85-434-1575-8 e comitê científico. O livro foi organizado entre o período de março a novembro de 2019, sob organização dos
professores Denyse Mota, Rodrigo Vieira do Nascimento e Victor Fernandes Borges.
As despesas do livro foram divididas pelos 20 integrantes, 14 egressos, um graduando
e cinco professores que orientaram os trabalhos em 2018.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade com a ação.

Período: 05 de novembro de 2019
Oficina para discussão da História do Negro no Brasil
Objetivo: Discutir a importância da literatura na história do negro no Brasil e a
luta contra o preconceito.
Público-alvo: alunos da rede de Ensino Fundamental.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 19 de novembro, realizou-se, na Escola Estadual Aldinar Gonçalves de
Carvalho, uma oficina para a discussão da História do Negro no Brasil. Aproximada-

mente, 70 estudantes do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental II foram contemplados.
A ação faz parte do projeto de extensão: Oficina de Leitura: contos, cantos e cor do
Quilombo. A oficina foi ministrada pelos acadêmicos que participam do projeto, com a
orientação da professora Dra. Denyse Mota.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade para a ação.

Período: 19 de novembro de 2019
Defesas de TCC do Curso de Letras
Objetivo: Organizar as defesas públicas de TCC do curso de Letras.
Público-alvo: discentes e docentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 14 de novembro, iniciaram-se as apresentações dos TCCs de Letras. Ao
todo, foram apresentados 24 (vinte e quatro) trabalhos, distribuídos em seis bancas,
compostas por orientadores e docentes do curso. As defesas foram realizadas até o
dia 30 de novembro de 2019. Ressalta-se que os trabalhos desenvolvidos por toda
a equipe de profissionais do curso de Letras têm sido relevantes para o crescimento
intelectual dos acadêmicos. O trabalho com os projetos de extensão e o envolvimento
dos acadêmicos nas atividades de extensão têm repercutido significativamente no desenvolvimento profissional dos futuros professores.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 14 de novembro de 2019
Setor: Assessoria Pedagógica
Reuniões de Colegiados
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nas reuniões de Colegiados, tanto do curso de Letras, quanto do curso de Pedagogia, a Assessora Pedagógica buscou participar desses momentos de alinhamento,
discussões e planejamentos, sempre interagindo com o grupo de professores, se colocando a disposição e apoiando nos acompanhamentos pedagógicos.
Reuniões do NDE
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante todo o ano, foram realizadas as reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de Letras e Pedagogia, no sentido de promover estudos
e discussões constantes acerca da promoção da qualidade da educação universitária. Nessas reuniões, foram definidas as ações dos cursos, reformulação dos PPCs,
divisão das cargas horárias e disciplinas dos professores, ações dos projetos de extensão, semana acadêmica, Literatura em Cena, ações da Pós- graduação e demais
atividades que envolvem as decisões do NDE.
Acompanhamento do estágio (curso de Letras e Pedagogia)
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reunião com os diretores das Escolas Estaduais, para o início dos trabalhos
realizados pelos docentes e discentes para o cumprimento do Estágio Supervisionado dos cursos de Letras e Pedagogia no ano de 2019. No dia 12 de março, foram
realizadas visitas às entidades educacionais de Araguatins, onde foram realizadas
reuniões com os gestores, os coordenadores e os professores das escolas estaduais,
buscando alinhar as atividades realizadas durante o estágio. Na oportunidade, foram
apresentadas as novas professoras que atuariam na Supervisão do Estágio de Língua
Portuguesa e Espanhola da Unitins.

Visistas às Escolas Estaduais
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 21 de agosto, foram realizadas visitas às escolas estaduais de Augustinópolis e Praia Norte do Tocantins, para receberem os estagiários do curso de Letras que
residem nessas cidades. Os acadêmicos dos 4º e 6º períodos do curso de Pedagogia,
do câmpus de Araguatins, realizaram, no período de 29 de agosto a 12 de setembro,
visitas às escolas municipais e particulares para a realização do Estágio Supervisionado na Educação Infantil e Gestão em espaço escolar, nos municípios de Araguatins e
Augustinópolis. A ação é fruto da parceria firmada entre Unitins, escolas municipais e
particulares do Município. As visitas foram supervisionadas pelas professoras Simara
de Sousa Muniz e Francisca Feitosa, pela Coordenadora do curso, Aquenubia Gonçalves da Silva, e pela Assessora Pedagógica do Câmpus, Ana Irene Carneiro Borges
Lucena.

Ações em parceria com o NAPE (Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional)
Intervenção do NAPE na turma do 8° período de Letras
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 08 de agosto, o NAPE realizou, na turma do 8° período do curso de Letras, uma intervenção para incentivar e desmistificar os tabus existentes na produção

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O professor da disciplina, Me. Rodrigo
Vieira do Nascimento, percebeu a aflição dos acadêmicos e, diante disso, solicitou o
atendimento do NAPE.

1ª Formação de Liderança para os representantes das turmas da Unitins
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 28 de setembro, foi realizado a 1ª Formação de Liderança para os representantes das turmas da Unitins, Câmpus de Araguatins. O objetivo desse trabalho
foi garantir o fortalecimento da equipe de liderança. Esse trabalho foi conduzido pela
Assessora Pedagógica. Entre as dinâmicas trabalhadas, foram abordados diferentes
tipos de líderes, com a reflexão direta da importância desses atributos na função de
Representante de Turma, valorização individual (autoestima, motivação), valorização
do estudo, responsabilidade individual e raciocínio crítico.

Palestra: Ensino e Diversidade Cultural
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 07 de outubro, o professor Dr. Tarcísio da Silva Silveira, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) esteve no Câmpus de Araguatins ministrando uma palestra

sobre o Ensino e Diversidade Cultural, para professores e acadêmicos dos cursos de
Pedagogia e Letras.

Setor: Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE)
Fevereiro
Ação 01
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O núcleo é voltado ao acolhimento e ao desenvolvimento de apoio psicológico,
social e educacional, contribuindo para o fortalecimento dos processos de ensino e
aprendizagem e permanência no ciclo acadêmico. Inicialmente, a equipe foi composta
pela Assistente Social e Psicologa, que iniciaram os trabalhos com a elaboração do
plano de ação e a reformulação os questionários socioeconômicos dos discentes dos
primeiros períodos.

Março
Ação 02
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reunião com a equipe do NAPE com nova pedagoga. No momento, foram dire-

cionadas as estratégias, os planos de ações e as atividades para os seguintes meses.
Abril
Ação 03
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação das atividades do NAPE às turmas dos cursos de Pedagogia e
Letras. Os serviços oferecidos pela equipe multidisciplinar são voltados ao acolhimento e ao desenvolvimento do apoio psicológico, social e educacional, contribuindo para
o fortalecimento dos processos de ensino e aprendizagem e permanência no ciclo
acadêmico.

Maio
Ação 04
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação do NAPE na reunião de professores dos cursos de Letras e Pedagogia. Na oportunidade, a equipe multidisciplinar abordou a importância do núcleo na
instituição e solicitou a contribuição de todos os professores no processo.

Ação 05
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O NAPE, do Câmpus de Araguatins, participou, no dia 18 de maio, do evento
realizado pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps), para discutir sobre a Luta Antimanicomial. O evento contou com a participação da comunidade atendida e de órgãos
públicos da cidade de Araguatins.

Ação 06
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi realizado um trabalho no 4º período sobre a Luta Antimanicomial. As discussões foram extremamente importantes, para que os acadêmicos conquistem políticas
públicas sociais que atendam as pessoas com transtornos mentais.

Junho
Ação 07
Detalhamento das atividades desenvolvidas
I Encontro de Formação dos NAPEs da Unitins. O encontro aconteceu no câmpus Palmas, no mês de junho, com representantes das equipes multidisciplinares que
atuam nos NAPEs de todos os câmpus.

Ação 08
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reunião com o colegiado de Letras para apresentar propostas do Nape.

Ação 09
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reunião com a Equipe Diretiva, para a apresentação dos resultados dos questionários socioeconômicos, como também, o plano de trabalho da equipe do NAPE.

Agosto
Ação 10
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os acadêmicos do 8º período do curso de Letras, do câmpus Araguatins, participaram de uma palestra com o NAPE, sob orientação da Assessora Pedagógica Ana
Irene Carneiro Lucena e da Assistente Social Henna Gilsa Pereira Barros, em parceria
com o Coordenador do curso, Victor Fernandes Borges, e o idealizador da ação, o
professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Me. Rodrigo Vieira
do Nascimento. O Coordenador do curso explicou que a participação do NAPE naquele momento era fundamental, sobretudo, para estimular os acadêmicos a superarem
os anseios e os medos no processo de escrita do TCC. “A escrita do TCC é um processo solitário, no qual requer do acadêmico o aprofundamento dos conhecimentos
científicos, por meio das leituras”. Conforme o professor Rodrigo, o TCC exige um
esforço individual na sua produção, os estereótipos negativos precisam ser rompidos.
A acadêmica Daiane Fernandes de Almeida disse “que não está sendo fácil, mas tem
buscado a autoconfiança e acredita ter capacidade para produzir o trabalho”.

Setembro
Ação 11
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante o mês de setembro, a equipe multidisciplinar do NAPE e a Assessora Pedagógica do Câmpus desenvolveram várias atividades referentes ao setembro
amarelo, objetivando oportunizar uma reflexão sobre o suicídio e a valorização da
vida. O NAPE do Câmpus de Araguatins realizou, no dia 26 de setembro de 2019, no
auditório, o Talk show “Suicídio: silêncio a ser quebrado”. No evento, os acadêmicos
tiveram a oportunidade de sanar suas duvidas sobre o referido tema. Essa atividade
fez parte das ações e eventos referentes ao mês de combate ao suicídio e a valorização da vida.

Ação 12
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Unitins, por meio do curso de Enfermagem, do câmpus de Augustinópolis, e o
NAPE, do Câmpus de Araguatins, promoveu uma atividade relacionada ao Setembro
Amarelo, no dia 27 de setembro de 2019, no 9° Batalhão da Polícia Militar de Araguatins. A atividade teve como objetivo discurtir sobre o suicídio, com foco na prevenção,
valorização da vida e a importância da saúde mental e apoio psicológico. No encontro,
também, foram discutidos os sinais de alerta apresentados por pessoas que podem
tentar e/ou consumar o ato do suicídio.

Ação 13
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nos dias 23, 24, 25 e 27 de setembro, os representantes das turmas realizaram
momentos de sensibilização sobre a importância da vida. Aproveitaram esse momento
significativo para realizar dinâmicas, depoimentos, músicas, poemas e peças teatrais.
Os acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras foram protagonistas em todas as
ações, com a orientação da Assessora Pedagógica e NAPE. A roda de conversa faz
parte das ações e eventos referentes ao mês de combate ao suicídio.
Outubro
Ação 14
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas visitas domiciliares para conhecer a realidade social dos nossos acadêmicos. Na oportunidade, foram distribuídas cestas básicas para população
de baixa renda do Município. Essas cestas básicas foram doações da comunidade
acadêmica no evento Literatura em Cena.

Ação15
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 17 de outubro, o NAPE, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município, tendo como alvo os acadêmicos, realizou uma palestra sobre a importância da

prevenção, do diagnóstico e o tratamento da Sífilis. A temática teve como mediadoras
as enfermeiras Ilma Maria, Rafaela, Gessica Lorrane e a Kenia, que conscientizaram
os acadêmicos sobre a importância da prevenção, o uso correto e regular do preservativo e a realização de testes rápidos.
Ação 16
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 28 de outubro, em comemoração ao Dia do Servidor, o Câmpus de Araguatins preparou um almoço aos servidores. A Vice-Reitora Darlene Teixeira Castro
e Elisabeth Toledo parabenizaram os servidores pelo seu dia, enfatizando sobre a
importância das atividades prestadas e o papel de cada um dentro da comunidade
acadêmica. Na ocasião, a Psicóloga Maria Adenilda da Silva falou sobre a saúde mental e os sentimentos que norteiam o corpo e nos desafiam diariamente, nos diferentes
ciclos da vida, podendo trazer equilíbrio e desequilíbrio.
Novembro
Ação 17
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os acadêmicos do 8º período do curso de Pedagogia, do câmpus de Araguatins,
participaram de uma palestra com o NAPE, cujo objetivo centrou-se em motivar e preparar os acadêmicos para apresentação do artigo.
Ação 18
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A equipe do NAPE participou de uma palestra na Escola Estadual CPM com o
objetivo de debater a relevância da autoestima na adolescência e debater sobre consciência negra e sua importância no contexto social brasileiro.
Tabela de atendimentos:
AÇÃO

QUANT.

Atendimentos psicológicos

60

Encaminhamentos para redes

15

Palestra na comunidade
Atendimentos sociais
Atendimento pedagógico
Visita domiciliar

02
10
30
10

Câmpus Dianópolis
Setor: Coordenação do Curso de Administração
Fevereiro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
06/02 a 26/02 - Recepção dos professores que passaram no Processo Seletivo
Simplificado Temporário de Professores;
13/02 - Início do semestre 2019/1;
13/02 a 19/02 - Análise das solicitações de ajustamento/aconselhamento, apro-

veitamento de disciplinas, trancamento; reingresso e destrancamento para o semestre
letivo 2019/1;
24/02 - Colação de grau.
13/02 a 22/02 - Correção e entrega dos Planos de Ensino (impressos e assinados).

Março
Detalhamento das atividades desenvolvidas
11/03 - Aula Magna interdisciplinar com a Professora Ma. Kárita Scotta, com a
palestra “Cooperativismo e seus aspectos interdisciplinares”.
12/03 - Reunião de colegiado;
18/03 a 23/03 - Acompanhamento das postagens das 1ª Web-aulas no Educa;
24/03 - Reunião dos Coordenadores com a nova Diretora do Câmpus de Dianópolis.

Abril
Detalhamento das atividades desenvolvidas
04/04 - Acompanhamento da capacitação a todos os professores da instituição,

feita pelo técnico de informática Eduardo Carvalho Martins, com foco nos novos docentes. Buscou-se transmitir, de maneira prática, utilizando o laboratório de informática da instituição, aos docentes como deverão ser utilizados os sistemas internos da
Unitins, bem como padronizar o método de utilização do sistema Educa, facilitando
ainda mais o uso do sistema para os acadêmicos;
08/04 - Reunião de Colegiado e início da reformulação do PPC;
10/04 – Reunião com os Coordenadores de cursos com o Pró-reitor Fred Newton
da Silva Souza e Diretores da Prograd para obterem informações sobre as atribuições
do cargo, plano integrado, regularização acadêmica, legislação sobre acadêmicos adventistas, estágio e TCC, denúncias registradas na Ouvidoria, avaliação do docente,
Semana Pedagógica e datas para entregas de plano de ensino e diários na Secretaria
Acadêmica;
15/04 - Reunião dos Coordenadores com a Diretora do Câmpus;
11/04 a 17/04 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A1;
22/04 a 26/04 - Verificar as Avaliações de Segunda Chamada;
29/04 e 30/04 - Verificar os lançamentos das notas de A1 no SAP.

Maio
Detalhamento das atividades desenvolvidas
09/05 - Reunião com o NDE para início da reformulação do PPC;
11/05 - Agrotins;

13/05 a 18/05 - Acompanhamento das postagens das 2ª Web-aulas no Educa;
14/05 - Acompanhamento da Formação Pedagógica;
24/05 - Realização dos Jogos Internos da Universidade Estadual do Tocantins
(Jiuni/Unitins) para a comunidade acadêmica;
23/05 - Elaboração do PPC do curso de Pós-Graduação em MBA em Gestão
Empresarial proposto para o ano de 2020;
27/05 - Encaminhamento do PPC do curso de Pós-Graduação em MBA em Gestão Empresarial à Coordenação de Apoio à Pós-Graduação, para seguir os tramites
legais, como: aprovação pela PROAF; Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; análise
técnico-científico do CTCA Ciências Sociais Humanas e CONSEPE e CONSUNI;
27/05 - Reunião da Câmara de Graduação;
30/05 - Reunião da Câmara de Graduação;
30/05 - Palestra motivacional, ministrada pelo professor Paulo Cezar Romão
Bonfim, mais conhecido como Diamante Negro, voltada ao endomarketing Show de
atendimento ao cliente – a arte de encantar e fidelizar pessoas.

Junho
Detalhamento das atividades desenvolvidas
04/06 - Reunião de Colegiado;
05/06 - Primeira reunião do grupo de pesquisa do Câmpus de Dianópolis da
Unitins. Intitulado Núcleo Interdisciplinar de Inovação e Sustentabilidade na Gestão
Pública e Organizações da Sociedade Civil tem como líderes os professores doutores
Marcos José Almeida Matias e Maria Regina Teixeira da Rocha.

11/06 - Reunião de Colegiado;
15/06 - Acompanhamentos da Formação Pedagógica;
06/06 a 14/06 - Preparação para receber os membros da comissão de verificação in loco para fins de reconhecimento do curso;
14/06 - Acompanhamento dos acadêmicos do 5° período na Exposudeste, onde
expuseram o projeto “Gestão Financeira e Marketing: prática no mercado no Município de Dianópolis”, coordenado pelos professores Nilva Rodrigues Pereira Gomes e
Eduardo Amaral Meireles;

17/06 e 18/06 - Visita in loco dos membros do Conselho Estadual de Educação
(CEE - TO), para realizar o processo de reconhecimento do curso de Administração.
Os membros do CEE Josiel Gomes dos Santos, Wirta de Oliveira Negre e Iranilson
Mota visitaram a Secretaria Acadêmica, a Biblioteca e o Laboratório de Informática,
além de analisar a documentação referente ao curso;

04/06 a 09/06 - Análise das solicitações de aproveitamento de disciplina para o

semestre letivo 2019/2;
13/06 a 19/06 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A2;
20/06 a 26/06 - Análise de solicitação de segunda chamada;
27/06 - Reunião da Câmara de Graduação;
27/06 e 28/06 - Verificar os lançamento das notas de A2 no SAP.
Julho
Detalhamento das atividades desenvolvidas
01/07 a 06/07 - acompanhamento da aplicação do Exame Final;
01/07 - Distribuição de Carga horária para os professores;
06/07 - Oferta de disciplina;
06/07- Fechamento do semestre letivo 2019/1;
08/07 - Entrega dos diários, devidamente assinados na Secretaria Acadêmica;
25/07 - Início do semestre 2019/2;
25/07 a 31/07 - Análise das solicitações de ajustamento/aconselhamento, aproveitamento de disciplinas, reingresso, trancamento e destrancamento para o semestre
letivo 2019/2;
29/07 - Reunião de Colegiado.
Agosto

dos);

Detalhamento das atividades desenvolvidas
05/08 a 09/08 - Correção e entrega dos Planos de Ensino (impressos e assina-

08/08 – Aula magna do curso de Administração e Ciências Contábeis - Talk
show que contou com a presença do professor Marcos José de Almeida Matias, doutor
em Administração, que falou sobre “Inovação: Temer ou Incorporar”, e Eendrik Lima
Gomes, Contador e Mestre em Ciências Contábeis, que abordou o “Planejamento estratégico do Contador do futuro”.

23/08 - Participação da II Feira Dianópolis Tem Feira;
19/08 a 24/08 - Acompanhamento das postagens das 1º Web-aulas no Educa;
20/08 - Reunião da Câmara de Graduação;
23/08 - Participação no 3° Tecnifruti, realizado no projeto Manuel Alves, juntamente com as Coordenadora dos cursos de Ciências Contábeis e de Direito, alguns
professores e técnicos administrativos;
27/08 - Reunião de Colegiado.

Setembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
04/09 - Reunião com o Arthur Prudente Junqueira, Diretor do NIT (Núcleo de
Inovação Tecnológica), para apresentar o projeto de criação da empresa júnior;

09/09 - Palestra em comemoração ao Dia do Administrador (09 de setembro),
intitulada “Administração e gestão na era da instantaneidade”, proferida pelo Administrador e Conselheiro do CRA Edson Cabral Oliveira;
12/09 e 13/09, 16/09 a 18/09 e 21/09 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A1;
23/09 a 27/09 - Análise dos pedidos de segunda chamada;
30/09 - Acompanhamento do lançamento das notas de A1 no SAP;
26/09 - Reunião com o NDE para a reformulação do PPC;
27/09 - Finalização do PPC e encaminhamento do mesmo para a Pró-reitoria de
Graduação para análise.
Outubro:
Detalhamento das atividades desenvolvidas
01/10 – Acompanhamento do grupo de acadêmicos na visita à Reitoria da Unitins, na Sede Administrativa. Os acadêmicos foram acompanhados pela Coordenadora do curso de Administração, Cláudia Rodrigues Costa de Carvalho, e do professor
Paulo Bonfim, mais conhecido como Diamante Negro;

01/10 a 03/10 - Participação da Coordenadora do curso, alguns professores e

acadêmicos no FIA (Fórum Internacional de Administração), em Palmas - TO.

04/10 - Reunião da Câmara de Graduação;
09/10 a 11/10 - Participação da coordenação, professores e acadêmicos na 5ª
Sicteg, que aconteceu em Gurupi, como o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento Sustentável”.

21/10 - Revisão de alguns pontos do PPC do curso de Pós-graduação, após
análise da Diretoria de Pós-Graduação.
21/10 a 26/10 - Acompanhamento das postagens das 2º Web-aulas no Educa;
25/10 - Planejamento 2020/1.

25/10 - Realização do I Encontro de Ciência e Tecnologia, sob a coordenação

do professor Marcos José de Almeida Matias, que também contou com a participação
de alunos, técnicos, docentes e comunidade, com o tema “Gestão Empreendedora e
Desenvolvimento Sustentável”.

28/10 - Reunião do NDE para reformulação PPC;
31/10 - Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE);
31/10 - Reunião com o Coordenador Substituto do curso de Ciências Contábeis
de Dianópolis, com a Coordenadora do curso de Ciências Contábeis de Augustinópolis
e a Coordenadora de Formação Continuada para feedback acerca da reformulação
dos PPCs dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.
Novembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
04/11 - Reunião com o colegiado, para revisão do PPC;
05/11 – Participação, junto com os Coordenadores de Ciências Contábeis e Direito, a Assessora Pedagógica e a Diretora do Câmpus, do projeto sobre as profissões
e o projeto de vida, na sede da Diretoria Regional de Educação (DRE), realizado pela
Diretora da Escola Boa Vista, de Belém – PA;
05/11 - Reunião com o NDE para revisão do PPC, quanto às alterações sugeridas pelo colegiado e pela Coordenadora de Formação Continuada;
08/11 – Acompanhamento dos acadêmicos dos 4º e 6º períodos em uma visita
técnica na Fazenda De March, promovida pela professora Stelamar do Amordivino,
juntamente com o professor Eduardo Amaral Meirelles, com objetivo de mesclar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula com a prática do dia a dia;

11/11 - Construção do horário acadêmico para o semestre 2020/1;
13/11 - Participação da Manhã da Ciência e Tecnologia, realizada no auditório
do Palácio Araguaia, pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Tocantins (Fapt), que contou com o lançamento de quatro editais para
pesquisadores de instituições públicas e privadas, para fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado, entrega de 63 (sessenta e três)
computadores, lançamento da frente parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação,
a assinatura da ordem de serviço do Laboratório de Referência Animal de Araguaína
(LARA) e palestra.

13/11 - Reunião com a Coordenadora de Formação Continuada para verificar se
as alterações feitas no PPC estavam de acordo com o que foi sugerido;
14/11 - Acompanhamento da Formação Pedagógica;
14/11, 19/11 e 20/11, 22/11 e 25/11 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A1;
15/11 a 28/11 - Acompanhamento do lançamento das notas de A1 no SAP;
18/11 - Reunião com o NDE para última revisão do PPC, antes de ser enviado
à Prograd;
26/ e 27 - Análise dos pedidos de segunda chamada e Acompanhamento das
bancas de TCC.
Dezembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Fechamento do semestre letivo 2019/2 e entrega dos diários devidamente assinados na Secretaria Acadêmica.
Setor: Coordenação de Direito.
Fevereiro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
06/02 a 26/02 - Recepção dos professores que passaram no Processo Seletivo
Simplificado Temporário de Professores;
12/02 - Reunião de Colegiado do curso de Direito;
13/02 - Início do semestre 2019/1;
13/02 a 19/02 - Análise das solicitações de ajustamento/aconselhamento, aproveitamento de disciplinas, trancamento, reingresso e destrancamento para o semestre
letivo 2019/1;
13/02 a 22/02 - Correção e entrega dos Planos de Ensino (impressos e assinados);

14/02 - Publicação do Reconhecimento do curso de Direito – DOE-TO nº 5.299,
páginas 13 e 14.
Março
Detalhamento das atividades desenvolvidas
08/03 - Café da Manhã em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher;
11/03 - Aula Magna interdisciplinar com a professora Ma. Kárita, Scotta com a
palestra “Cooperativismo e seus aspectos interdisciplinares”;

12/03 - Reunião das Coordenações de cursos - Câmpus de Dianópolis;
13/03 - Audiência Pública – PROCON;
14/03 - Palestra IFTO: “Lei, Direito e os diferentes tipos de Violência contra a
Mulher”;

18/03 a 23/03 - Acompanhamento das postagens das 1ª Web-aulas no Educa;
24/03 - Reunião dos Coordenadores com a nova Diretora do Câmpus de Dianópolis.
Abril
Detalhamento das atividades desenvolvidas
01/04 - Reunião de Colegiado;
02/04 - Início da Reformulação do PPC;
04/04 - Acompanhamento da capacitação a todos os professores da instituição,
feita pelo técnico de informática Eduardo Carvalho Martins, com foco nos novos docentes. Buscou-se transmitir, de maneira prática, aos docentes, utilizando o laboratório
de informática da instituição, a forma como deverão ser utilizados os sistemas internos
da Unitins, bem como padronizar o método de utilização do sistema Educa, facilitando
ainda mais o uso do sistema para os acadêmicos;
10/04 – Reunião de Alinhamento Institucional - Reunião dos Coordenadores de
cursos com o Pró-reitor Prof. Fred Newton da Silva Souza e Diretores da Prograd para
obterem informações sobre as atribuições do cargo, plano integrado, regularização
acadêmica, legislação sobre acadêmicos adventistas, estágio e TCC, denúncias registradas na Ouvidoria, avaliação do docente, Semana Pedagógica e datas para entregas
de plano de ensino e diários na Secretaria Acadêmica;
15/04 - Reunião dos Coordenadores com a Diretora do Câmpus;
11/04 a 17/04 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A1;
22/04 a 26/04 - Verificar as Avaliações de Segunda Chamada;
29/04 - Reunião do NDE;
29/04 e 30/04 - Verificar os lançamento das notas de A1 no SAP.
Maio
Detalhamento das atividades desenvolvidas
09/05 - Roda de conversa: debate sobre ética profissional com os acadêmicos
de Direito do Câmpus de Dianópolis;
11/05 – Agrotins;
13/05 a 18/05 - Acompanhamento das postagens das 2ª Web-aulas no Educa;
14/05 - Doação de Livros CPP - Acadêmicos do curso de Direito de Dianópolis
fizeram uma campanha para a arrecadação de livros para doação aos detentos.
Objetivo foi estimular a leitura entre os presos e contribuir para processo de ressocialização;
17/05 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes;

17/05 - Palestra aos acadêmicos do curso de Direito, do Câmpus Dianópolis,
sobre os direitos das pessoas com deficiência;
21/05 - Formação Pedagógica com o professor Paulo Bonfim;
24/05 - Realização dos Jogos Internos da Universidade Estadual do Tocantins
(Jiuni/Unitins) para a comunidade acadêmica;
27/05 e 30/05 - Reunião da Câmara de Graduação;
30/05 - Evolução histórica do Direito do Trabalho foi tema de filme e palestra
para os acadêmicos do Câmpus de Dianópolis.
Junho
Detalhamento das atividades desenvolvidas
01/06 - Caipiritins;
04/06 a 09/06 - Análise das solicitações de aproveitamento de disciplina para o
semestre letivo 2019/2;
04/06 - Formação Pedagógica com o professsor Paulo Bonfim;
05/06 - Primeira reunião do grupo de pesquisa do Câmpus Dianópolis da (Unitins). Intitulado Núcleo Interdisciplinar de Inovação e Sustentabilidade na Gestão Pública e Organizações da Sociedade Civil, o grupo de pesquisa tem como líderes os
professores doutores Marcos José Almeida Matias e Maria Regina Teixeira da Rocha;
07/06 - Alunos do curso de Direito da Unitins, do Câmpus de Dianópolis, realizaram uma visita técnica ao TJTO e acompanharam uma sessão no Pleno;
10/06 - Início da Seleção de Monitoria – análise documental;
11/06 - Reunião de Colegiado de curso;
14/06 - Final do Período de Seleção de Monitoria;
13/06 a 19/06 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A2;
15/06 - Formação Pedagógica dos cursos de Administração e Direito;
20/06 a 26/06 - Análise de solicitação de segunda chamada;
27/06 - Reunião da Câmara de Graduação;
27/06 e 28/06 - Verificar os lançamento das notas de A2 no SAP.
Julho
Detalhamento das atividades desenvolvidas
01/07 a 06/07 - Acompanhamento da aplicação do Exame Final e Distribuição de
Carga horária para os professores;
06/07 - Oferta de disciplina e Fechamento do semestre letivo 2019/1;
08/07 - Entrega dos diários devidamente assinados na Secretaria Acadêmica;
25/07 - Início do semestre 2019/2;
25/07 a 31/07 - Análise das solicitações de ajustamento/aconselhamento, aproveitamento de disciplinas, reingresso, trancamento e destrancamento para o semestre
letivo 2019/2;
29/07 - Reunião de Colegiado.
Agosto

dos);

Detalhamento das atividades desenvolvidas
05/08 a 09/08 - Correção e entrega dos Planos de Ensino (impressos e assina06/08 - Reunião de Colegiado;
09/08 - Aula Magna do curso Direito – Palestra e Roda de Conversa: “Agrotóxi-

cos, sociedade de risco e Meio Ambiente”.

13/08 - Reunião da Câmara de Graduação;
19/08 - Reunião NPJ – Reformulação do Regulamento do Núcleo de Práticas
Jurídicas do Câmpus de Dianópolis;
20/08 - Palestra em comemoração ao Mês do Advogado – ESA;
23/08 - Participação da II Feira - Dianópolis Tem Feira;

19/08 a 24/08 - Acompanhamento das postagens das 1ª Web-aulas no Educa;
20/08 - Reunião da Câmara de Graduação;
23/08 - Participação do 3° Tecnifruti, realizado no Projeto Manuel Alves;
27/08 - Reunião de Colegiado.
Setembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
02/09 - Acadêmicos do curso de Direito, do Câmpus de Dianópolis, promoveram
a doação de livros para Casa de Prisão Provisória;
04/09 - Reunião com o Arthur Prudente Junqueira, Diretor do NIT (Núcleo de
Inovação Tecnológica), para apresentar o projeto de criação da empresa júnior;
12/09 e 13/09, 16/09 a 18/09 e 21/09 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A1;
18/09 - Formação Pedagógica – Docentes do curso de Direito;

20/09 - Palestra: “O que é Direitos Humanos” – Primeira ação do grupo do Projeto de Extensão - Liga Acadêmica de Direito Humanos;
23/09 a 27/09 - Análise dos pedidos de segunda chamada;
26/09 - Reunião com o NDE, para reformulação do PPC;
27/09 - Finalização do PPC e encaminhamento à Pró-reitoria de Graduação
para análise;
26/09 e 27/09 - II Sudeste Jurídico;
30/09 - Acompanhamento do lançamento das notas de A1 no SAP;
Outubro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
09/10 a 11/10 - Participação na 5ª Sicteg, que aconteceu em Gurupi, com o tema
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável.

21/10 a 26/10 - Acompanhamento das postagens das 2ª Web-aulas no Educa;
25/10 - Planejamento 2020/1 e Realização do I Encontro de Ciência e Tecnologia (com o tema “Gestão Empreendedora e Desenvolvimento Sustentável”), sob a
coordenação do professor Marcos José de Almeida Matias, que também contou com
a participação de alunos, técnicos, docentes e da comunidade;
04/10 - Reunião da Câmara de Graduação;
28/10 – Reunião do NDE, para reformulação PPC - Versão Final;
31/10 - Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE);
31/10 - Alinhamento dos PPCs dos cursos de Direito - Augustinópolis e Dianó-

polis.
Novembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
04/11 - Reunião com o colegiado para revisão do PPC;
05/11 - Participação dos Coordenadores de cursos, da Assessora Pedagógica e
da Diretora do Câmpus no projeto sobre as profissões e o projeto de vida, na sede da
Diretoria Regional de Educação (DRE), realizado pela Diretora da Escola Boa Vista de
Belém, e Reunião com o NDE para revisão do PPC, quanto às alterações sugeridas
pelo colegiado e pela Coordenadora de Formação Continuada;
06/11 - Liga Acadêmica de Direitos Humanos, do Câmpus Dianópolis, promoveu
uma aula aberta aos alunos do IFTO – Câmpus Dianópolis, dispondo da palestra sobre
“Violação de Direitos Humanos e as novas tecnologias digitais”.
11/11 - Reunião para elaboração do horário acadêmico para o semestre 2020/1;
12/11 - Unitins, Câmpus de Dianópolis, e Sebrae realizaram uma palestra sobre
o Empreendedorismo na Advocacia. Essa foi a primeira ação realizada pelo curso de
Direito em parceria com o Sebrae;
14/11, 19/11 e 20/11, 22/11 e 25/11 - Acompanhamento das Avaliações Presenciais A1;
15/11 a 28/11 - Acompanhamento do lançamento das notas de A1 no SAP;
18/11 - Reunião com o NDE, para a última revisão do PPC, antes de ser enviado
à Prograd;
26 e 27 - Análise dos pedidos de segunda chamada e acompanhamento das
bancas de TCC.
Dezembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Fechamento do semestre letivo 2019/2 e entrega dos diários devidamente assinados na Secretaria Acadêmica.
Setor: Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE)
Divulgação da Equipe Executiva e Objetivos do NAPE
Objetivos:
• Divulgar a equipe executiva e os objetivos do NAPE, como parte das ações
para estruturação do Núcleo no Câmpus de Dianópolis;
• Iniciar as intervenções com os funcionários do quadro técnico-administrativo da
Instituição.
Público-alvo: funcionários do quadro técnico-administrativo e Coordenadores
de curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Acolhida, relaxamento com a apresentação do vídeo “A doença que nenhum Remédio Cura” e técnicas de relaxamento muscular progressivo. Apresentação individual
dos funcionários, enfatizando sua importância na instituição;
Apresentação do regimento interno.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhum obstáculo encontrado.

Período: 20/03/2019.
Apresentação do Plano de Ação
Objetivo: Apresentar o Plano de Ação 2019/1.
Público-alvo: funcionários do quadro técnico-administrativo e Coordenadores
de curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Apresentação do Plano de Açao e a aprovação do Plano de Ação.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade para a realização da ação.
Período: 04/04/2019.
Palestra “Ergonomia para os Servidores Públicos
Objetivos:
• Desenvolver e apontar as técnicas de adaptação dos elementos do ambiente
de trabalho ao ser humano;
• Gerar o bem-estar do trabalhador;
• Aumentar a produtividade dos colaboradores.
Público-alvo: funcionários do quadro técnico-administrativo e Coordenadores
de curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Palestra;
• Técnicas de alongamento;
• Aplicação de questionário para pesquisa de clima organizacional.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade para a ação.
Período: 24/04/2019.
Roda de Conversa: “Ansiedade no Ambiente Acadêmico”
Objetivo:
• Buscar conhecer os indicadores e as evidências da ansiedade no ambiente
acadêmico, bem como seus impactos no processo ensino e aprendizagem;
• Buscar estratégias de superação da ansiedade no ambiente de trabalho.
Público-alvo: estudantes e funcionários técnico-administrativos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Dinâmicas;
• Socialização de experiências;
• Discussões sobre a ansiedade.
Dificuldade encontrada
Nenhuma dificuldade.

Período: 30/04/2019
Palestra com o tema Políticas Públicas
Objetivo: Abordar o tema Políticas Públicas na Semana da Família, realizada
no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Público-alvo: comunidade externa, famílias em vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A organização e realização da palestra.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade com a ação.
Período: 10/05/2019
Ação de Saúde preventiva
Objetivo: Promover, dentro do espaço acadêmico, a promoção à saúde preventiva, com aferição de pressão, nível glicêmico e índice de massa corpórea (IMC).
Público-alvo: funcionários do quadro técnico-administrativo, Coordenadores de
curso e público em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Apresentação do projeto “Saúde preventiva à população”, de autoria do Técnico
de Enfermagem Domingos Cerqueira;
• Aferição de pressão, nível glicêmico e IMC;
• Momento para sanar dúvidas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade encontrada.

Período: 04/09/2019
Mobilização da Campanha Setembro Amarelo “Intervalo Cultural”
Objetivos:
• Mobilizar os docentes e discentes, quanto à Campanha Setembro Amarelo;
• Informar o público, em geral, sobre a prevenção ao suicídio.
Público-alvo: Docentes e Discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Apresentações musicais;
• Encenação teatral;
• Discussão do tema;
• Exibição do filme “As vantagens de ser invisível”.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade encontrada.

Período: 04/09/2019, 11/09/2019 e 24/09/2019
Dinâmica World Café - Responsabilidade Acadêmica, como superar o TCC?
Objetivo: Sensibilizar e desenvolver nos discentes a responsabilidade que possuem diante da produção do TCC e suas implicações para a vida acadêmica.
Público-alvo: Acadêmicos do 8º período de Ciências Contábeis.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Relatos de experiências;
• Questionamentos;
• Dinâmica World Café.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 11/09/2019
ais”

Palestra: “Prevenção ao Suicídio: a importância das relações interpesso-

Objetivo: Realizar a palestra sobre “Prevenção ao Suicídio”, oferecida aos acadêmicos de Técnico de Enfermagem da AETO.
Público-alvo: acadêmicos do curso de Téncico de Enfermagem.

Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Preparação da palestra;
• Realização da palestra.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade com a ação.
Período: 27/09/2019
Oficina: “Aquisição de Competências: Saber estudar é meio caminho andado”
Objetivo: Sensibilizar e desenvolver nos discentes a responsabilidade que possuem diante da vida acadêmica e as consequências de suas ações ao longo do curso.
Público-alvo: acadêmicos do 2º período de Ciências Contábeis.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas dinâmicas, explanação de ideias e depois o encerramento
com a avaliação do evento.
Dificuldades ou obstácuos encontrados
Nenhuma dificuldade para a realização do evento.

Período: 16/10/2019
Grupo de Meditação “Mente Serena”
Objetivo: Introduzir os participantes no estado meditativo, para que possam
vivenciar o conhecimento advindo de processos contemplativos.
Público-alvo: funcionários do quadro técnico-administrativo, Coordenadores de
curso e comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Realização de quatro encontros, para a apresentação de quatro técnicas de
meditação guiadas;
• Aplicação de teste de estresse;
• Avaliação de cada encontro.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade.

Período: 05/11/2019, 13/11/2019, 19/11/2019 e 26/11/2019
Intervenção com os pais da Escola Estadual Joca Costa
Objetivos:
• Dialogar com oito pais da Escola Joca Costa;
• Detectar os problemas educacionais com os respectivos filhos.
Público-alvo: oito pais de alunos do Colégio Estadual Joca Costa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Escuta qualificada;
• Orientação;
• Encaminhamento.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Nenhuma dificuldade para a ação.
Período: 26/11/2019.
Câmpus Palmas
Setor: Assessoria Pedagógica
Apoio e assessoramento às demandas pedagógicas dos Cursos de Serviço Social, Direito e Engenharia Agronômica.
sos.

Objetivo: Contribuir para a melhoria do desenvolvimento pedagógico dos curPúblico-alvo: Coordenações de curso.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Atividades permanentes e rotineiras, em função da dinâmica cotidiana do fazer
pedagógico.
Período: fevereiro a dezembro de 2019.

Apoio aos discentes, referentes às demandas pedagógicas voltadas ao ensino e aprendizagem
Objetivos:
• Acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos discentes;
• Contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Público-alvo: alunos dos cursos de Serviço Social, Direito, Engenharia Agronômica e Sistemas de Informação.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades cotidianas e permanentes de fundamental importância para o processo ensino e aprendizagem do aluno e para a diminuição da evasão escolar.
Período: de março a dezembro de 2019
Acolhimento aos alunos ingressantes
Objetivos:
• Acolher o acadêmico no âmbito universitário;
• Apresentar a finalidade da assessoria pedagógica.
Público-alvo: alunos ingressantes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades pontuais de inicio de semestre para acolher os alunos ingressantes e acompanhar a adaptação dos alunos à universidade.
Período: Fevereiro e Agosto de 2019.

Aula inaugural do Curso de Serviço Social
Objetivo: Ministrar uma palestra na aula inaugural do curso de Serviço Social
sobre o tema “Como construir uma rotina de estudos”.
Público-alvo: alunos ingressantes e veteranos do curso de Serviço Social.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A palestra sobre rotinas de estudos foi realizada durante aula inaugural do curso
de Serviço Social e tinha como objetivo provocar nos alunos reflexões sobre a forma
como realizam seus estudos.
Período: 01 de março de 2019.

Participação nas Reuniões de Colegiado
Objetivos:
• Acompanhar e assessorar as reuniões de colegiados;
• Contribuir com o desenvolvimento das atividades pedagógicas do curso.

Público-alvo: colegiados de curso.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas atividades mensais e fundamentais para o bom andamento
das atividades pedagógicas dos cursos.
Período: Fevereiro a agosto de 2019 - participação das reuniões de colegiado
do curso de Serviço Social; Março e abril - participação nas reuniões de colegiado dos
cursos de Engenharia Agronômica e Sistema de Informação. Não foi possível participar de reuniões do curso de Direito.

Acolhimento aos alunos do Colégio Sagrado Coração de Jesus
Objetivo: Dar visibilidade a Unitins como instituição de ensino superior com
excelente conceituação na região norte.
Público-alvo: alunos da escola, professores e equipe gestora.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os alunos foram recebidos pela Assessora Pedagógica e Assessora Administrativa e encaminhados ao mini-auditório, onde participaram de conversa com Coordenadores de curso, Secretária Acadêmica, Bibliotecária e Psicólogo do NAPE. Foi oportunizado o conhecimento acerca de todos os cursos ofertados pela Unitins, Câmpus
Graciosa, e também dos serviços de apoio e acolhimento ao acadêmico. Após esse
momento, os alunos realizaram uma visita pela universidade, para conhecimento de
todas as dependências do Câmpus.
Período: 04 de abril de 2019
Apoio a Semana Nacional de Museus da Unitins
Objetivo: Contribuir para a realização da exposição do Museu de Zoologia e
Taxidermia José Hidasi e do Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA).
Público-alvo: alunos, professores e comunidade, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A assessoria pedagógica contribuiu com a sensibilização para a participação
dos alunos e professores nas atividades da Semana Nacional de Museus da Unitins.
Período: 13 a 15 de maio de 2019.
Apoio as atividades do II Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unitins
Objetivo: Fomentar o apoio as atividades do II Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unitins.
Público-alvo: alunos, participantes e organizadores do Colóquio.

Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• Sensibilização e apoio com a divulgação do colóquio e apoio logístico e
pedagógico as atividades realizadas no câmpus;
• Apresentação de trabalhos sobre o NAPE e a contribuição para a saúde mental
dos estudantes.
Período: 06 a 08 de junho de 2019.
Planejamento interdisciplinar do Curso de Serviço Social para o semestre
2019/2
Objetivo: Contribuir com o apoio pedagógico para o desenvolvimento do planejamento integrado e interdisciplinar do curso de Serviço Social.
Público-alvo: Coordenação e docentes de todos os períodos do curso de Serviço Social.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades inrerdisciplinares foram propostas com o intuito de promover
ações que se desenvolvam de forma contextualizadas e integradas, com as diversas
disciplinas, em cada período do curso. O planejamento foi realizado com todos os docentes e por período, onde foi possível realizar uma avaliação do semestre anterior e
refletir sobre as atividades para o semestre seguinte.
Período: junho de 2019
Recepção e acolhida aos alunos do Ensino Médio da escola Estadual Padrão de Brejinho de Nazaré
Objetivo: Receber os alunos do Ensino Médio, para que conheçam a Unitins,
seus cursos e as formas de acesso aos cursos ofertados pela IES.
Público-alvo: aproximadamente, 30 alunos da Escola Estadual de Brejinho de
Nazaré, professores e equipe gestora da escola.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Os alunos foram recebidos pela Assessora Pedagógica e Assessora Administrativa. Em seguida, participaram de roda de conversa no auditório, onde puderam conhecer os cursos ofertados pela Unitins, Câmpus Graciosa. Conheceram a dinâmica
de Secretaria e Biblioteca e finalizaram com uma visita a todas as dependências do
câmpus.
Período: 06 de novembro de 2019.
Apoio aos processos de Renovação de Reconhecimento de Cursos
Objetivo: Apoiar e colaborar com todas as atividades pertinentes aos processos
de reconhecimentos de cursos.
Público-alvo: Coordenações de cursos e comissão de verificação in loco do
CEE – TO, para reconhecimento dos cursos de Direito, Engenharia Agronômica e
Sistemas de Informação.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
De 15 a 16 de outubro - comissão de verificação - Curso de Direito;
De 22 a 23 de outubro - comissão de verificação - Curso de Sistema de Informação;
De 23 a 24 de outubro - comissão de verificação - Curso de Engenharia Agronômica.

Setor: Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE)
Janeiro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O primeiro mês do ano, em razão do processo de reestruturação da estrutura
administrativa do Estado e da Unitins, o NAPE contou apenas com a atuação do Psicólogo Ulisses Franklin Carvalho da Cunha (servidor efetivo como Técnico de Nível
Superior), que deu início a construção do Plano de Ações para o exercício 2019.1,
bem como o desenho de algumas ações e projetos a serem implementadas no semestre letivo.
Fevereiro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Após o encerramento e homologação do processo seletivo, o NAPE passou a
contar com a Pedagoga Deodete Maria das Neves Schmitt e houve a contratação
da Assessora Especial Maria Nazaré Tavares, que assumiu as funções administrativas, junto ao Núcleo. Conforme o Plano de Ação desenhado, a equipe realizou a
divulgação das atividades do Núcleo junto aos alunos ingressantes na Semana de
Acolhida e nas aulas inaugurais do primeiro período de Serviço Social e Direito. Finalização da elaboração do Plano de Ações 2019.1, com a participação integral da equipe
multiprofissional.

Em parceria com o NAPE, o curso de Serviço Social realizou a aula inaugural,
com apresentação do Colegiado do curso e duas palestras: a primeira, voltada à saúde
mental na academia, com o psicólogo Johnata Rospide (Prof. Me. do curso de Serviço
Social); e a segunda, com a pedagoga Deodete Schmitt (Prof. Dra. e Assessora Pedagógica do câmpus Graciosa), que trouxe a temática da rotina de estudos como forma
de otimização da vida acadêmica. O Psicólogo Ulisses Cunha apresentou o NAPE aos

alunos do curso de Serviço Social na aula inaugural. Ao final do mês de Fevereiro,
o NAPE completou sua equipe, com a seleção da Assistente Social Leda Santana
de Oliveira Noleto. As atividades permanentes de apoio psicossocial e pedagógico
ocorreram cotidianamente ao longo do mês corrente. O serviço de Psicologia realizou escutas clínicas, com aconselhamento psicológico e encaminhamentos, quando
necessissário. O serviço de pedagogia fez atendimentos individuais, na tentativa de
identificar possíveis casos de dificuldades de aprendizado. O serviço social realizou
atendimento de orientação, quanto aos direitos sociais.
Março
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Equipe multiprofissional do NAPE focou seus esforços na divulgação e visibilidade do Núcleo, junto aos colegiados dos cursos, participando ativamente de todas
as reuniões e prestando assessoria para a implantação dos NAPES nos câmpus do
interior.
22/03: Primeira edição do Projeto Intervalo Cultural. O projeto teve como objetivo proporcionar aos acadêmicos um espaço para encontros quinzenais, no período
do intervalo, para expressarem e manifestarem artisticamente suas habilidades e talentos.
25/03 e 26/03: Reunião da equipe multiprofissional do NAPE com os representantes do Centro Acadêmico dos cursos presenciais da Unitins, para explanação acerca dos projetos, ações e serviços oferecidos pelo Núcleo.

26/03: Reunião com professores orientadores de TCC, para Apresentação do
Projeto de Intervenção, implementado pelo Prof. Me. Johnata Rospide, a respeito das
ansiedades e angústias que cercam a execução do TCC. As atividades permanentes
de apoio psicológico, social e pedagógico ocorreram cotidianamente ao longo do mês
corrente, perfazendo as atividades permanentes.
Abril
Detalhamento das atividades desenvolvidas
01/04: Realização de roda de conversa com a militante e ativista das causas
LGBT, de gênero e de sexualidade, Prof. Esp. Lucrécia Borges Barbosa. A atividade
fez parte ainda das ações referentes ao mês da mulher, tendo em vista que a palestrante milita especialmente na causa das mulheres trânsgeneros. A palestra intitulada
“Os sujeitos trânsgeneros na contemporaneidade” abordou essa complexa e delicada
temática, sob um viés sociológico e cultural.

05/04: Reunião com a equipe da Coordenação de Programas e Projetos Culturais, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, para alinhamento
e parceria na execução dos projetos da Semana do Museu e III Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão.
29/04: Reunião na Sede Administrativa com o Pró-reitor de Graduação Fred
Newton, a Diretora de Ensino Beth Toledo e o Coordenador Acadêmico Caio Melo,
para alinhamento sobre a vinda das equipes multiprofissionais dos NAPES dos Câmpus do interior, para formação e capacitação. As atividades permanentes de apoio
psicológico, social e pedagógico ocorreram cotidianamente ao longo do mês corrente,
perfazendo as atividades permanentes previstas no Plano de Ação.
Maio
Detalhamento das atividades desenvolvidas
03/05: Segunda edição do Intervalo Cultural, com momento de louvor, promovido por acadêmicas do curso de Serviço Social. As atividades permanentes de apoio
psicológico, social e pedagógico ocorreram cotidianamente ao longo do mês corrente,
perfazendo as atividades permanentes previstas no Plano de Ação.
Junho
Detalhamento das atividades desenvolvidas
06/06: Apresentação dos resultados dos serviços ofertados pelo NAPE, através de explanação de resumo no III Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e
Extensão, no qual se discutiu a saúde mental e as expressões artístico-culturais na
Universidade.
06/06: Conferência de abertura do III Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão, no qual se discutiu saúde mental e expressões artístico-culturais na
Universidade, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão.
10 e 11/06: I Encontro de Formação dos Núcleos de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE).
Agosto
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Participação dos membros da equipe executiva do NAPE, na aula de recepção
aos calouros e nas aulas inaugurais de cada curso, para explanação a respeito dos
serviços oferecidos pelo núcleo. Retomada do Projeto Intervalo Cultural, com apresentações quinzenais, comandadas pelos colegiados de cada curso. Execução da

parceria com o projeto de extensão “Saúde e Ensino-Aprendizagem”, cujo objetivo é
desenvolver ações de promoção e prevenção em saúde e de qualificação do processo
de ensino-aprendizagem, com docentes e discentes do curso de Serviço Social.

Setembro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante o mês de Prevenção ao suicídio e valorização da vida, as ações foram
direcionadas a essa temática.
06/09: Abertura das ações do Setembro Amarelo, com roda de conversa e dinâmicas no pátio da Universidade.
19/05: Realização da palestra “Mal estar na contemporaneidade e seus reflexos
na saúde mental: depressão, ansiedade e ideação suicida”, proferida pela Psicóloga e
Psicoterapeuta Clínica de perspectiva Lacaniana Hannah Oliveira. A convidada trouxe
reflexões sobre os modos de viver na contemporaneidade que têm produzido formas
de adoecimento psicológico, apresentando interface com a Filosofia e os meios de
comunicação.
Outubro
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Como parte das ações do Outubro Rosa, o NAPE realizou parceria com a equipe técnica da Coordenação de Infectocontagiosas da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS) e acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal do Tocantins (UFT),
que estiveram no Câmpus Palmas, orientando sobre prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), realização de testes rápidos, distribuição de preservativos e encaminhamentos para exames.

28/10: Palestra “Saúde integral do servidor: fragilidades, forças e potencialidades”, proferida pelo responsável técnico pelo NAPE, psicólogo Ulisses Cunha.
Dados dos atendimentos realizados
SERVIÇO DE
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO
ATENDIMENTO/
E ATENDIMENTO
ACOMPANHAMENTO PESOCIAL
DAGÓGICO/EDUCACIONAL

SEMES/
ANO

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

2019.1

67
atendimentos individuais

2019.2

55
atendimentos individuais

32 atendimentos individuais

TOTAL

122
atendimentos individuais

59 atendimentos
individuais

27 atendimentos individuais

28 atendimentos individuais
91 atendimentos individuais
119
atendimentos individuais

Setor: Coordenação do Curso de Serviço Social
Fevereiro
Semana de planejamento do semestre 2019/2
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Planejamento dos eventos vinculado ao curso e às atividades vinculadas às
disciplinas, contemplando extensão e pesquisa.
Março
Aula inaugural: “Saúde Mental no processo de ensino e aprendizagem na
educação superior”
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A aula foi conduzida pelo Professor de Psicologia Jonatha, vinculado ao curso
de Serviço Social. A atividade foi realizada em parceria com o NAPE, diante dos grandes índices de problemas nessa área, identificados nos anos anteriores.

Maio
Semana do Assistente Social
Tema: Reforma da Previdência: expropriação e supressão de direitos no
capitalismo contemporâneo
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A atividade foi realizada em parceria com o CRESS e outras instituições de
ensino. Ocorreu no período entre 13 a 17 de maio, ocasião que cada instituição ficou
responsável por uma atividade em cada dia. A unitins promoveu, no dia 17 de maio, a
palestra com a professora Drª Juliana Fiusa Cislanghi, da UERJ.

Criminalização da adolescência: homicídio, encarceramento e sistema socioeducativo contemporâneo
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Essa atividade faz parte do projeto de “A redução da maioridade penal e suas
consequências”, coordenado pela Professora Erica Pollyana. Como resultado final do
projeto, foi promovido um seminário, com a participação de diversos atores que atuam
na área.

Agrotins: Movimentos Sociais, Cooperativismo e Associativismo

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Em 2019, o curso de Serviço Social participou, pela primeira, com projetos na
Agrotins. Foram promovidas atividades de diversas temáticas. Contou com a colaboração de docentes e discentes. O espaço graduação foi um ambiente destinado
à apresentação dos cursos de graduação: Serviço Social. Esse espaço também foi
destinado à convivência dos acadêmicos, assim como às apresentações de trabalhos
em banners.
Junho
Oficina: Inserção de idosos em novas tecnologias
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A atividade foi realizada pelos alunos do 5º período. Os acadêmicos identificaram que os idosos têm muita dificuldade para acessar os aplicativos do celular, nos
mínimos detalhes, como a troca do papel de parede.

Agosto
Aula inaugural: “A conjuntura do Ensino Superior e os desafios para a
formação em Serviço Social”
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Calouros e veteranos se reuniram para acompanhar as palestras de início do
semestre 2019/2. Foi um debate importante para reafirmar o legado dos colegas que
lutaram pelo curso de Serviço Social presencial na Unitins e seguir na defesa de uma
formação pública, gratuita, de qualidade e referenciada socialmente. A palestra foi
proferida pelo professor Me. Raí Vieira Soares, da UFT.

Setembro
Roda de conversa para discutir a “Saúde e o Ensino-aprendizagem”
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O objetivo foi desenvolver ações de promoção e prevenção em saúde e de qualificação do processo de ensino-aprendizagem, com docentes e discentes de Serviço
Social. Uma roda de conversa com os docentes do curso de Serviço Social da Unitins
foi realizada, na sala 9, do Câmpus Graciosa, em Palmas. Essa foi a primeira atividade
do Projeto de Extensão “Saúde e o Ensino-Aprendizagem”.

Outubro
Semana acadêmica do Serviço Social: “Serviço Social e suas diversas atuações: Educação, Saúde e Trabalho”
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A atividade foi organizada pelos representantes de turma, contando com o apoio
do colegiado na organização do evento. Foram definidas atividades para três dias
de evento, sendo: dia 8/10 - os desafios da gestão educacional na resolução dos
conflitos, violência e problemas familiares; 09/10 - minipalestras sobre os desafios da
gestão educacional na resolução dos conflitos, violência e problemas familiares, saúde
Mental com foco na prevenção do suicídio, saúde Mental e ensino-aprendizagem, a
violência contra a mulher e seus reflexos na saúde mental. O último dia, 10/10, contou
com a palestra sobre “Democracia no capitalismo dependente”, que compõe o projeto
de extensão coordenado pelo Professor Mauri. Uma semana de intensos debates, que
possibilitou aos discentes uma aproximação com diversas áreas de atuaçao profissional.

Novembro
Docentes apresentam trabalho no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS)
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Um importante evento de renome internacional, que contou com o tema: “40
anos da “virada” do Serviço Social. O evento foi realizado em Brasília - DF. A professora Clarissa Alves Fernandes de Menezes apresentou o trabalho “A pesquisa-extensão
em um assentamento da reforma agrária no Tocantins: uma vivência coletiva”. A professora Érica Pollyana Oliveira Nunes apresentou o trabalho “Formação Profissional
em Serviço Social e a Construção da Identidade Profissional”.

Simulado Enade 2019
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A atividade foi realizada pelo curso de Serviço Social, com o intuito de promover
uma aproximação dos discentes com as provas no nível do Enade e concurso público.
A programação contemplou a proposta do curso em desenvolver e tornar essa atividade do curso, a ser realizado em todos os semestres. Os conteúdos da avaliação foram
organizados pelos docentes.

I Seminário da Região Norte em defesa da Seguridade Social
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento foi organizado pela Prof. Drª Clarissa de Menezes. O evento teve a
participação da ilustre palestrante renomada na área do Serviço Social e Saúde Drª
Maria Inês Souza Bravo, que proferiu a palestra “Em defesa da seguridade social e
das liberdades democráticas: da luta não nos retiramos”. O evento está vinculado ao
projeto de extensão “Seguridade Social, Saúde e Movimentos Sociais”, coordenado
pela Professora Clarissa.

Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (matriz 2020) e Curso de Especialização: Política Social e Direitos Humanos
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O NDE e colegiado estiveram reunidos para avançar em um importante passo
para o curso de Serviço Social, renovando sua matriz curricular e adequando as lacunas as Diretrizes Curricular. A nova matriz entra em vigor em 2020, contemplando os
alunos do 1, 2 e 3º período. Dentre as grandes mudanças, encontra-se a redução da
carga horária para 3.000hs, com isso, foi possível retirar a oferta das disciplinas de
sábado. Um importante passo para 2020 foi a aprovação do curso de Especialização
em Política Social e Direitos Humanos.

Curso de extensão em Letramento Acadêmico-Científico
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O projeto de extensão, coordenado pelo Professor Rubens, visa orientar sobre
a produção científica e as orientações para elaboração de projetos de pesquisa para
mestrado.

Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação
Executivo responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle,
supervisão e avaliação das atividades de pesquisa e de pós-graduação, em consonância com os objetivos da Unitins e as políticas públicas da área.
Equipe Propesp:
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Drª. Ana Flávia Gouveia de Faria
Secretaria da Propesp
Talita Ferreira Freitas
Diretor de Pesquisa (DP)
Dr. Jairo Azevedo Júnior
Diretor de Pesquisa Agropecuária (DPA)
Dr. Expedito Alves Cardoso
Diretor de Pós-Graduação (DPG)
Drª. Leda Veronica Benevides Dantas Silva
Estabelecimento de parceria por meio do Termo de Cooperação Técnica
com outras Instituições do Tocantins
Objetivos:
• Estabelecer termo de parceria para otimizar o espaço físico e os recursos
financeiros;
• Formar grupos de pesquisas multidisciplinares para fortalecer as instituições no
âmbito do ensino, pesquisa e extensão.

Público-alvo: Alunos, professores e servidores das IES.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Estabelecimento de Termos de Cooperação Técnico-Científica com as Instituições Embrapa, Seagro, Aveiro/Portugal, IFTO e UFT e com o Instituto Naturatins. O
Termo de Cooperação entre a Unitins e o IFTO foi assinado pelos reitores das duas
instituições, em Novembro de 2018. Já em novembro de 2019, foram firmados o Protocolo de Intenções com a UFT, e o Termo de Cooperação com o Naturatins, que, por
sua vez, está em andamento e sendo analisado pela Diretoria jurídica da Unitins.
Atualização do regimento da Propesp
Criado em 2019, o regimento da Propesp foi aprovado durante reunião dos conselhos Consepe/Consuni, para atender as demandas referentes às políticas de pesquisa e de pós-graduação da Universidade.
Diretoria de pesquisa (dp)
A Diretoria de Pesquisa (DP) é responsável pela política de incentivo às pesquisas no âmbito institucional e de iniciação científica.
Equipe DP:
Diretoria de Pesquisa (DP)
Dr. Jairo Azevedo Júnior
Secretaria da Diretoria de Pesquisa
Adriana de Souza Reis
Coordenadoria do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)
Dr. Vinicius carvalho da Silva
Atividades/ações desenvolvidas em 2019:
Apoio à Jornada Acadêmica de Ciência, Cultura e Sociedade. Evento realizado no Câmpus de Augustinópolis, no período de 23 a 25 de novembro. Foram 59
(ciquenta e nove) resumos expandidos para apresentação no formato banner e oral.
Atualização do regimento do Comitê Técnico Científico Institucional (CTCI).
Criado em 2019, o regimento do CTCI foi aprovado durante reunião dos conselhos
Consepe/Consuni, para atender as demandas referentes às políticas de pesquisa e de
pós-graduação da Universidade.
Institucionalização de projetos de pesquisa. Cerca de cinco novos projetos
foram institucionalizados neste ano.
Certificação de grupos de pesquisa. Temos 21(vinte e um) grupos de pesquisa, sendo três certificados neste ano.
Viabilização da participação de docentes em congressos. Participação de
docentes em congressos científicos nacionais e internacionais realizados no Brasil.
Os docentes e alunos apresentaram seus respectivos resultados de pesquisas (advindos de projetos institucionalizados), realizadas na Unitins. Desses, quatro docentes
e três discentes obtiveram diárias para participação em eventos científicos, citamos,

entre eles, o aluno Bruno Barbosa França - 1º colocado na XXV Jornada de Iniciação
Científica da Unitins.
Captação de recursos de fomento externos. Iniciou-se a interlocução de parceria, juntamente ao Banco Santander, para convênio da Unitins, permitindo a candidatura de docentes e acadêmicos nos programas de bolsas de Iniciação Científica
e Programas de Capacitação Internacionais (Bolsas de Verão e Programas de Pós-Graduação).
Elaboração de formulário para submissão de propostas de criação de Periódicos Científicos. O formulário foi elaborado e aguarda aprovação junto ao CTCI
e CPPG.
Pibic
A política de incentivo à educação científica na Unitins é realizada por meio de
programas de bolsas para estudantes dos cursos de graduação, destacando-se o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti). Nesse
sentido, foram realizadas as seguintes ações:
•
•
•
•
•

Divulgação do Edital Pibic/Pibiti/Pivic Nº 01 e 02/2019 - Unitins - Retificado
(maio a abril de 2019) e Edital Pibic/Pibiti/Pivic Nº 09/2019 - Unitins - Retificado
(abril a junho de 2019);
Conjuntamente, esses editais ofertaram 19 (dezenove) bolsas de Pibic e nove
Pibiti, financiadas pelo Tesouro Estadual, além de 15 bolsas de Pibic e seis de
Pibiti, financiadas pelo CNPq.
Atualização do regimento do Pibic;
Criado em 2019, o regimento do Pibic foi aprovado durante reunião dos
conselhos Consepe/Consuni, a fim de atender as demandas referentes às
políticas de pesquisa e de pós-graduação da Universidade;
Realização da XXVI Jornada de Iniciação Científica Bioeconomia: Diversidade
e Riqueza para o desenvolvimento sustentável;

Evento previsto no calendário da Universidade, cujo objetivo é estimular a integração científica e promover a troca de experiências entre estudantes, professores
e comunidade acadêmica, em geral. Nesse ano, o evento foi realizado no mês de
outubro, no Câmpus Palmas. Foram apresentados 59 (ciquenta) trabalhos, sendo 43
(quarenta e três) na modalidade Pibic, 6 (seis) na modalidade Pibiti e 10 (dez) na modalidade Pivic, em explanações orais e de pôsteres.
À esquerda, Cerimônia de apresentação; À direita, equipe de trabalho da XXVI
Jornada de Iniciação Científica.
Diretoria de pesquisa agropecuária (dpa)
A Diretoria de Pesquisa Agropecuária (DPA) é responsável pelo desenvolvimento da pesquisa agropecuária e ambiental, por meio da geração, difusão e transferência
de tecnologias.
Equipe DPA:
Diretoria de Pesquisa Agropecuária
Dr. Expedito Alves Cardoso

Coordenação de Pesquisa Agropecuária
Me. Eduardo Ribeiro dos Santos
Coordenação de Transferência de Tecnologias e Negócios Tecnológicos
Marjory Carvalho Mourão
Coordenação de Estação Experimental - Palmas
Anatalio Pinheiro Batista
Coordenação de Estação Experimental - Formoso do Araguaia
Juacy Pires da Costa
Projetos de pesquisa agropecuária desenvolvidos no âmbito da DPA
Objetivos:
• Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação;
• Propiciar a difusão e a transferência de tecnologias agropecuária.
Público-alvo: Pesquisadores, estudantes, técnicos e produtores rurais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram desenvolvidos 42 (quarenta e dois) projetos de pesquisa no Complexo de
Ciências Agrárias (CCA) e no Centro de Pesquisa Agroambiental da Várzea (CPAV),
executados por pesquisadores e estudantes, sendo 38 (trinta e oito) na área de Ciências Agrárias e quatro de Ciências Biológicas. Dentre tais, destaca-se o projeto de
genética e melhoramento de arroz, realizado no CPAV, que busca o desenvolvimento
de cultivares de arroz de várzea, desenvolvido para as condições de clima e solo tocantinense, em parceria com a Embrapa.
Período: 2018/2 a 2019/2.

Dessecação da área (plantio direto) no
Experimento de soja avaliando o uso
Campo experimental do CCA (safra 2019/2020) de protetores de plantas no CCA

Pesquisa com a cultura do arroz
Objetivo: Disponibilizar cultivares de arroz para área de várzea adaptadas às
condições edafoclimáticas tocantinense.
Público-alvo: Pesquisadores, estudantes, técnicos e produtores rurais.

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas
Em parceria com a Embrapa, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre
a Unitins e Embrapa, está em andamento pesquisas na área de genética e melhoramento de arroz de várzea, no Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea (CPAV).
As atividades desenvolvidas são as seguintes: Ensaios de Rendimento de Famílias
(ERF’s) (F2:4); Viveiro de Seleção 2 (VS2); Ensaio de Observação de Linhagens
(EOL); Ensaio Preliminar de Rendimento (EP); Ensaio de Rendimento (ER); e Ensaios
de avaliação do Valor de Cultivo e Uso (VCU).
Período: 2019/1 e 2019/2.

Campo experimental de arroz de várzea
no CPAV

Pesquisa com arroz de várzea no CPAV

Teste de eficiência de herbicidas no controle de plantas daninhas em área
de várzea
Objetivos:
• Identificar as espécies de plantas daninhas resistentes às herbicidas;
• Testar a eficiência de herbicidas no controle de plantas daninhas em ambientes
de várzea.
Público-alvo: Produtores rurais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
São desenvolvidas, em condições de campo, testes para identificar as espécies
de plantas daninhas resistentes às herbicidas e testes para constatar a eficiência de
herbicidas no controle de plantas daninhas e fitotoxicidade no arroz no Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea (CPAV), visando determinar o manejo adequado de
plantas daninhas no arroz irrigado do Tocantins.
Período: 2019/2.
po

Implantação de um banco de germoplasmas de banana (Musa sp.) em cam-

Objetivo: Estabelecer, em condições de campo, um banco de germoplasmas de
banana (Musa sp.) de alta produtividade e livre de patógenos.
Público-alvo: Produtores rurais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas

Foi implantado, em condições de campo, um banco de germoplasmas de banana (Musa sp.) com 15 (quinze) variedades (maçãs, terra, prata e ouro), visando à alta
produtividade e os materiais livres de patógenos no Complexo de Ciências Agrárias.
Período: 2019/2.

Módulo de banco de banana (Musa sp.) em
campo

Planta de banana (Musa sp.) em campo

Implantação de um banco de germoplamas de mangaba (Hancornia speciosa Gomes) em campo
Objetivo: Implantar um banco de germoplamas de mangaba (Hancornia speciosa Gomes) no Complexo de Ciências Agrárias.
Público-alvo: Pesquisadores, estudantes, técnicos e produtores rurais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi implantado um banco de germoplamas de mangaba (Hancornia speciosa
Gomes), contendo uma população de 126 (cento e vinte e seis) plantas, com espaçamento de 7 x 7 metros, no Complexo de Ciências Agrárias.
Período: 2019.

Revitalização da infraestrutura no Centro de Pesquisa Agroambiental da
Várzea (CPAV) em Formoso do Araguaia
Objetivos:
• Melhorar as condições para o desenvolvimento das pesquisas no CPAV, visando
otimizar o manejo e o uso da água de irrigação no campo experimental;
• Melhorar das instalações dos prédios administrativos e das casas do pessoal
de apoio da unidade.
Público-alvo: Pesquisadores, estudantes, técnicos e produtores rurais.
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas
Sistematização de oito hectares, visando aperfeiçoar o manejo e o uso da água
de irrigação no campo de experimental do CPAV; consertos e trocas de bueiros; construção de uma adutora de 200 (dezentos) metros com tubos de 150 (cento e cinqenta)
milímetros; 5 (cinco) caixas de distribuição, inspeção/manutenção; divisão da área em
seis subparcelas, sendo: 4 de 1 ha e 2 de 2 ha; nivelamento com motoniveladora de
toda a área (8 ha); abertura de 400m de novos canais de irrigação; limpeza e reforma
de 1.000 metros de canais de drenagem/irrigação; reforma do telhado do prédio administrativo; reforma e adequações nas instalações da casa do pessoal de apoio; e
instalações de placas de indicação e localização nas rodovias e campo experimental.
Período: 2019/2.

Conclusão da construção do Centro de Treinamento e Capacitação Agropecuário (CTC-Agro)
rural.

Objetivo: Construir um espaço destinado às atividades de difusão e extensão
Público-alvo: Pesquisadores, técnicos, estudantes e produtores rurais.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foi concluída a obra de construção do Centro de Treinamento e Capacitação
Agropecuário (CTC - Agro), situado no Complexo de Ciências Agrárias (CCA), em
Palmas - TO. O CTC - Agro tem uma área total de 1.000 m², sendo 560 m² em área
construída, dispondo de quatro salas de aula, auditório/sala de mídia, dois banheiros,
área de convivência, biblioteca, sala de acervo e sala para apoio administrativo. A obra

foi financiada com recursos do Convênio PAC/Embrapa 2010 (R$ 711.895,30) e mais
contrapartida do Governo do estado do Tocantins.
Período: 2018/1 a 2019/2.

Centro de Treinamento e Capacitação Agropecuário (CTC-Agro)
Foto: Nonato Silva/Ascom/Unitins
Construção do Laboratório de Referência Animal (LARA) em Araguaína
Objetivo: Disponibilizar um complexo laboratorial destinado à realização de
exames na área de doenças animais.
Público-alvo: Pesquisadores, estudantes, técnicos e produtores rurais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Ordem de Serviço do Laboratório de Referência Animal (Lara) para a conclusão da obra foi assinada no dia 13 de novembro de 2019, pelo Governador do Estado
do Tocantins. O Lara é um complexo laboratorial destinado à realização de análises
nas áreas de bacteriologia, imunologia, sorologia, virologia e biotecnologia, com capacidade para fazer 18 (dezoito) diferentes tipos de exames. A construção da obra e
as aquisições de mobiliários e dos equipamentos laboratoriais foram financiadas com
Recurso do MCTI/FINEP/FAPT 2008.
Período: 2019/2.
Dia de Capacitação Técnica
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e a FortGreen realizou, em março de 2019, no Complexo de Ciências Agrárias (CCA), o II Dia de Capacitação Técnica, destinado a atender consultores técnicos de insumos agrícolas que atuam na
região. O evento reuniu cerca de 30 (trinta) participantes, dentre eles, profissionais do
Tocantins e de Goiás, dispondo de visitação técnicas as lavouras experimentais.

Figura 01 - Dia de campo abordou culturas de arroz, milho e soja e contou com
a participação de profissionais do Tocantins e de Goiás.

Esse é o segundo evento de atualização técnica para um público de profissionais que atuam no mercado regional, a qual teve como objetivo a difusão de tecnologias adaptadas e testadas no Tocantins. Abordamos, ainda, com palestras, as culturas
do arroz, milho e soja e, na parte prática de campo, fizemos demonstrações das culturas de milho e soja. Os pesquisadores Doutor Expedito Cardoso, da Unitins, Doutor
Daniel Fragoso, da Embrapa, e o Doutor Alberto Numoto, da FortGreen, ministraram
as oficinas.
Figura 02 - Dr. Alberto Numoto, da Fortgreen, e o Diretor de Pesquisa Agropecuária, Dr. Expedito Cardoso

Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins – Agrotins
Apresentação
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) participou da Feira de Tecnologia
Agropecuária do Tocantins (Agrotins), apresentando uma programação diversificada
em seu próprio stand, por meio de minicursos, oficinas, mesas-redondas, entre outras
atividades. Seu objetivo esteve pautado em propiciar ao público a transferência e a
difusão de conhecimento, mediante todos os projetos desenvolvidos pelos colaboradores (administrativo, docentes e discentes) da Unitins. Nessa edição, a Unitins realizou as seguintes ações: i) Ações acadêmicas; ii) Exposições didáticas; iii) Exposições

dos Museus e do Herbário da Unitins; iv) Doação de mudas; v) Exposições dos
Câmpus; vi) Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos-NEMET/RH; vii)
Minicursos, debates e oficinas; viii) Ações estratégicas; ix) Projeto Melhoryza; e x)
Comunicação social.
Atividades desenvolvidas
Ações acadêmicas
O espaço graduação foi um ambiente destinado à apresentação dos cursos de
graduação ofertados no câmpus de Palmas (Engenharia Agronômica, Direito, Sistemas de Informação e Serviço Social). Esse espaço também foi destinado à convivência dos acadêmicos, assim como designado às apresentações de trabalhos em
banners. O público visitante foi de aproximadamente 800 (oitocentas) pessoas.
Figura 03 - À esquerda, equipe de apresentação dos cursos de graduação; À
direita, o acadêmico Enriky Araújo, do curso de Direito, apresentando o curso para
caravana escolar do Ensino Médio.

Figura 04 - À esquerda, a coordenadora Ana Márcia apresentando os cursos
de graduação; À direita, exposição de vídeo sobre Serviço Social e Políticas Públicas
para Agricultura Familiar.

Exposições didáticas
Houve, ainda, exposições didáticas relacionadas aos projetos de docentes e
discentes da Unitins, com demonstrações de resultados de pesquisas. Nesse circuito

didático, tiveram também apresentações da IESC-Fag, instituição que firmou parceria
com a Unitins. O público visitante foi de aproximadamente 800 (oitocentas) pessoas.
Horta Vertical com irrigação automatizada
Responsáveis: Prof. Dr. Arison José Pereira, Prof. Me. Marco Antônio Firmino de
Sousa e Prof. Esp. Mailson Santos Oliveira
Figura 05 - Apresentação da Horta Vertical automatizada dos cursos de Engenharia Agronômica e Sistemas de Informação
.

Alternativas para produção de Silagem
Responsável: Profª. Drª. Deyse Naira Mascarenhas Costa.
Figura 06 - Docente e discentes responsáveis pela exposição de silagem

Percevejos de Importância Agrícola
Responsável: Prof. Dr. Efrain de Santana Souza.
Figura 07 - Docente e discentes realizando suas respectivas apresentações.

Estação de defensivos naturais e armadilhas para o controle de pragas
Responsável: Profª. Drª. Roberta Zani da Silva.
Figura 08 - Apresentação de defensivos naturais

Erosão Hídrica
Responsáveis: Prof. Dr. Thiago Martins dos Santos e Profª. Drª. Ana Flávia Gouveia de Faria.
Figura 09 - Demonstração da importância da cobertura vegetal
para a preservação do solo.

Importância da Água (caminho da água)
Responsáveis: Prof. Dr. Thiago Martins dos Santos e Profª. Drª. Leda Verônica
Benevides D. Silva.
Figura 10 - Público participando do caminho da água

Lei do mínimo
Responsáveis: Prof. Dr. Thiago Martins dos Santos e Profª. Drª. Rebeca Rocha
Cardoso.
Figura 11 À esquerda, discente explicando sobre a importância do adequado
fornecimento de nutrientes para as plantas; À direita, equipe IESC - Fag

Gênese e Formação do solo
Responsáveis: Prof. Dr. Thiago Martins dos Santos e Profª. Drª. Ana Flávia Gouveia de Faria.
Figura 12 - Demonstração de como o solo é formado e a sua relação com a
paisagem de uma região.

Trabalho escravo, não!
Responsável: Prof. Me. John Max Santos Sales.

Figura 13 – Discentes, Daniela e Nefftaly, explicando ao público o trabalho acadêmico Trabalho escravo, não!

Além desses, foram apresentados outros projetos, a saber:
Visualizador de insetos 3D
Responsável: Prof. Me. Silvano Maneck Malfatti.
Jogo de Tabuleiro
Responsáveis: Prof. Dr. Thiago Martins dos Santos e Profª. Drª. Evelynne Urzêdo Leão.
Projeto Quelônios
Responsável: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários.
Exposições dos Museus e do Herbário da Unitins
Museu Tocantinense de Arqueologia
Responsável: Profª. Drª. Antônia Custódia Pedreira.
O museu do Núcleo Tocantinense de Arqueologia (Nuta) expôs alguns de seus
resgates de Patrimônios Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico do estado do
Tocantins e regiões circunvizinhas. Promoveu ações de Educação Patrimonial para
sensibilização pública, visando estabelecer o debate preservacionista entre todos
aqueles que se interessavam pelas dimensões sociais e públicas de seus patrimônios
culturais e ambientais. O público visitante foi de aproximadamente 277 (duzentas e
setenta e sete) pessoas.

Figura 14 - Exposições arqueológicas

Figura 15 - Itens arqueológicos

Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi
Responsável: Prof. Me. Marcus Vinícius Moreira Barbosa.
O museu do Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NZT), da Unitins, exibiu alguns
de seus animais taxidermizados (“empalhados”) durante a feira. Quem os visitou, pôde
entender sobre a técnica de taxidermia e a diferença da mumificação, conhecer sobre
as características dos animais e apreciar, bem de pertinho, a beleza dos exemplares
expostos, como o lobo-guará, a onça-parda e o jacaré. No total, o museu possui aproximadamente seis mil exemplares de animais e é o único museu no estado a possuir
representantes da fauna nacional, regional e mundial (África, Austrália, Nova Zelândia
e outros países). O público visitante foi de aproximadamente 236 (duzentas e trinta e
seis) pessoas.

Figura 16 - Exposição de animais taxidermizados

Exposição das Exsicatas do Herbário da Unitins – HUTO
Responsável: Prof. Me. Eduardo Ribeiro dos Santos.
O herbário da Unitins expôs uma pequena parte do seu acervo, que é constituído, principalmente, de angiospermas e samambaias da vegetação de Cerrado. Exibiu
plantas que possuem mais de 299 (duzentos e noventa e nove) milhões de anos. O
público visitante foi de aproximadamente 236 (duzentas e trinta e seis) pessoas.
Figura 17 - Exposição de plantas petrificadas

Doação de mudas
Responsável: Profª. Drª. Maria Angélica Oliveira Marinho.
O viveiro da Unitins doou cerca de 1.000 (mil) mudas nativas do Cerrado, durante a Feira. Além da doação, e equipe envolvida explicaou como funciona o viveiro de
mudas e como ele pode contribuir com a sustentabilidade e a conservação ambiental.
Figura 18 - Doações de mudas

Exposições dos Câmpus
Câmpus Augustinópolis
Professores e acadêmicos do Câmpus de Augustinópolis prestaram assistência
técnica na área de enfermagem, como a aferição de pressão arterial e a medição de
glicemia capilar, nas quais foram realizados cerca de 100 (cem) atendimentos. Além
da assistência técnica, foram apresentados diversos trabalhos acadêmicos.
Figura 19 - Atividades desenvolvidas pelo Câmpus de Augustinópolis.

Câmpus Araguatins
Os acadêmicos do câmpus Araguatins realizaram a oficina de letramento: práticas de leitura e escrita no Ensino Fundamental.

Figura 20 - Oficina de letramento

Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos-NEMET/RH
Responsável: Prof. Dr. José Luiz Cabral da Silva Júnior.
O Nemet/Rh apresentou, durante a Feira, o Sistema de Previsão de Tempo para
o Tocantins. Além disso, realizaram atendimento aos estudantes, professores, empreendedores e agricultores que buscavam informações sobre a meteorologia do estado
e entre outros assuntos.
Figura 21 - Equipe Nemet/RH

Minicursos, debates e oficinas
A Unitins dipôs ainda de diversas atividades educativas, mediante mesas-redondas, minicursos e oficinas, na qual dispuseram da participação de docentes e colaboradores de várias universidades e empresas agrotecnológicas. Adiante, é possível
conferir a interação e troca de conhecimentos nas diversas atividades oferecidas.
Mesa-redonda: Mulheres no Agronegócio
A Unitins ainda realizou a mesa-redonda Mulheres no Agronegócio, na qual
participaram a produtora rural Caroline Michels Vilela e as Engenheiras Agrônomas
Melina Guimarães Gonçalves e Gabriela Mello, mediadas pela Profª. Drª. Ana Flávia
Gouveia de Faria (Unitins).

Figura 22 - Mulheres do agronegócio

Mesa-redonda: Direito Ambiental X O uso indiscriminado de Agrotóxicos
Realizou ainda mesa-redonda Direito Ambiental versus o uso indiscriminado de
Agrotóxicos, com a participação dos professores: Ma. Luciana Ventura (Unest/Unitins);
Me. Paulo Beli Moura Stakoviak Jr. (Unitins); Dr. Artur Ferreira Neto (IFTO); e o Prof.
Me. Thomas Vieira Nunes (IFTO), mediados pela Professora Drª. Rebeca Rocha Cardoso (Unitins).
Figura 23 - Público participante da mesa-redonda

Minicursos: Produção de Cerveja Artesanal
Foram ainda realizados dois minicursos sobre cerveja artesanal, sob diferentes
métodos de produção.

Figura 24 - Método All Grain, ministrado pelo cervejeiro José Djair Casado Júnior, atual Presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Tocantins (ACERVA)

Figura 25 - Método usando Beer Kit, ministrado pelos cervejeiros da Loja Quilombos Beer, Silvio Ney e Evandro Ceriolli

Mesa-redonda: Tecnologias para o Agronegócio da Era da Indústria 4.0
Foi realizada também a mesa-redonda Tecnologias para o Agronegócio da Era
da Indústria 4.0, a qual contou com a participação do professor Me. Silvano Maneck
Malfatti (Unitins) e do Fundador do OxBov José Ribamar Sousa Jr, mediados pelo
Prof. Esp. Marcelo Ribeiro de Oliveira (Unitins).

Figura 26 - Palestrantes e público da mesa-redonda

Oficina de Quadros Personalizados
Houve ainda a realização da Oficina de Quadros Personalizados, instruída pela
coordenadora de Extensão e Desenvolvimento Social da Unitins, Mylena Costa Jacundá.
Figura 27 - Oficina de quadros

Mesa-redonda: Piscicultura: caminho sustentável
Foi realizada ainda a Mesa-redonda: Piscicultura: caminho sustentável, com a
participação dos seguintes professores: Dr. Alysson Soares da Rocha (IFTO); Dr. Antônio Carlos Silveira Gonçalves (IFTO); e Drª. Fernanda Gomes de Paula (UFG), mediados pelo Prof. Dr. Clauber Rosanova (IFTO).
Figura 28 - Mesa-redonda sobre piscicultura

Mesa-redonda: Bem-estar animal X Mercado Consumidor
Com a participação dos professores Dr. Clauber Rosanova (IFTO), Drª. Kênia
Ferreira Rodrigues (UFT) e o Me. Luís Flávio Botelho (Facto), mediados pela Professora Drª. Rebeca Rocha Cardoso (Unitins), foi realizada a Mesa-redonda: Bem-estar
animal e Mercado Consumidor.
Figura 29 - Discussão sobre bem-estar animal

Mesa-redonda: Por que o pecuarista não intensifica?
Com a participação dos professores Dr. Clauber Rosanova (IFTO), Dr. Thiago
Martins dos Santos (IESC-Fag) e o Dr. Jonahtan Chaves Melo (Facto), mediados pela
Professora Drª. Rebeca Rocha Cardoso (Unitins), foi realizada também a Mesa-redonda “Por que o pecuarista não intensifica”?
Figura 30 - Público e palestrantes participantes da mesa-redonda

Mesa-redonda: Relevância da Agricultura Familiar
Com a participação da Professora Esp. Érica Pollyana Oliveira Nunes e dos discentes do curso de Serviço Social, do Câmpus Graciosa, foi realizada a Mesa-redonda
Relevância da Agricultura Familiar.

Figura 31 - Debate sobre a relevância da agricultura familiar

Mesa-redonda- Plantas Transgênicas: Risco ou Solução?
Com a participação das professoras Drª. Rebeca Rocha Cardoso (Unitins) e
Marília Gabriela de Santana (Unesp), mediadas pela Professora Drª. Liamar Maria
dos Anjos (Unitins) foi realizada a mesa-redonda - Plantas Transgênicas: Risco ou
Solução?
Figura 32 - Debate sobre transgênicos

Ações estratégicas
O stand da Unitins recebeu a visita de aproximadamente 13 (treze) caravanas,
da categoria do Ensino Fundamental ao Superior, além dos produtores rurais. O público visitante adveio de diversas cidades do Estado, como, Palmas, Palmeirópolis, São
Salvador, Araguatins, Dianopólis, Colinas, Araguaína, Dois Irmãos, Lajeado, Augustinópolis, Paraíso do Tocantins entre outros.

Figura 33 - Recepção de caravanas

Figura 34 - Visitação das caravanas

O stand Institucional da Unitins recebeu a visita da Secretária de Estado da
Educação, Juventude e Esporte (Seduc), Adriana Aguiar, recebida pelo Reitor Augusto
de Rezende, pela Vice-Reitora Darlene Teixeira Castro e a Pró-Reitora de Pesquisa e
Pós-graduação, Ana Flávia Gouveia de Faria. Adriana parabenizou os trabalhos acadêmicos e a exposição da Universidade, que atualmente possui uma parceria com a
Seduc, na qual, em conjunto, oferecem o Curso de Pós-Graduação em Gestão Educacional, destinado aos educadores das redes estadual e municipal.
Figura 35 - Visita da secretária de educação

Projeto Melhoryza
O Projeto Melhoryza tem como objetivo ampliar o Programa de Fortalecimento
da Cadeia Produtiva do Arroz no Estado do Tocantins, desenvolvendo, em Palmas,
novas pesquisas, visando aumentar o número da produção, com o objetivo reduzir o
tempo no melhoramento genético do arroz, além de outras tecnologias de manejo em
nutrição de plantas. Tem como parceiros a Embrapa, a Unitins, a Seder, a Seagro e a
Fortgreen.
O projeto ocupou, na feira, um espaço de 225 m², com público (pesquisadores,
produtores, técnicos e estudantes) de aproximadamente 1.000 (mil) pessoas.
Figura 36 - Equipe do Projeto Melhoryza: Anderson Campos (Fortgreen); Dr. Lucas Naoe (Unitins); Prof. Dr. Expedito Cardoso (Unitins); Dr. Rodrigo Silva (Embrapa);
Sérgio Augusto (Fortgreen); e o Dr. Daniel Fragoso (Embrapa)

Comunicação social
A Universidade contou a participação de todas as suas equipes de comunicação, como a TV, o rádio e a assessoria de comunicação (Ascom), mediante reportagens, divulgações no site e mídias sociais da Unitins.

Figura 37 - Equipe da TV da Universidade

Considerações finais
A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) foi uma oportunidade ímpar de a Unitins interagir com as instituições, públicas e privadas, de ensino e
pesquisa, os produtores e a sociedade, além de um espaço de difusão conhecimentos,
especialmente, para fortalecer o homem do campo.
Nesse sentido, a Unitins, com a participação de professores e estudantes, realizou várias ações, as quais proporcionaram distintas trocas de experiências e conhecimento, por meio das mesas-redondas, exposições, minicursos entre outros. Em todos
os seus espaços, a instituição atendeu diretamente aproximadamente 1.700 pessoas
(Tab. 1) e indiretamente um público estimado em seis mil visitantes.
Tabela 1 - Balanço em números
Atividades

Quant.

Visitantes

Atendimento Enfermagem

02

101

Exposição Didática /Divulgação dos Cursos de Graduação

16

390

Mesas-redondas

08

143

Minicursos

02

31

Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi/ Exposição das Exsicatas do Herbário da Unitins

03

236

Museu Tocantinense de Arqueologia

03

277

Oficina

01

10

Doação de mudas

1000

300

Projeto Melhoryza

01

200

Total

1.688

Período: Maio de 2019

IV Mostra de Pesquisa de Arroz Irrigado
Com o objetivo de apresentar as novas tecnologias na produção de arroz irrigado, desenvolvidas pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), em parceria com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no Centro de Pesquisa
Ambiental de Várzea (CPAV), em Formoso do Araguaia, realizamos a IV Mostra de
Pesquisa de Arroz Irrigado, no mês de setembro, a qual contou com o apoio da Basf
e Uniggel Sementes.
Figura 38 - Mesa de autoridades e palestrantes

A IV Mostra foi empreendida na sede administrativa da Unitins, em Palmas, na
quarta-feira, 18 de setembro de 2019, das 8h às 12h. No mesmo dia, das 19h às 23h, a
Mostra aconteceu em Lagoa da Confusão. E, na quinta-feira, 19 de setembro de 2019,
a programação foi realizada em Formoso do Araguaia, das 19h às 23h, ocasião, na
qual foi apresentada a nova cultivar, a ser lançada na safra 2019/2020. As inscrições
para participar da Mostra foram feitas pela internet e na hora/local do evento.
Figura 39 - Autoridades presentes na IV mostra de pesquisa de Arroz Irrigado

Durante o encontro, foram ministradas as seguintes palestras: “Tecnologias Basf
para a Cultura do Arroz Irrigado Tropical no Tocantins”, com Denilson Zaparrolli (DM
BASF); “Programa Nacional de Melhoramento de Arroz Irrigado da Embrapa” e “Desenvolvimento de Cultivares com Tolerância a Imidazolinonas”, com José Manoel Co-

lombari Filho (Embrapa); “Nova Cultivar de Arroz da Embrapa” e “Panorama da Ocorrência de Vírus em Arroz Irrigado Tropical”, com Daniel de Brito Fragoso (Embrapa); e
“Nutrição de Plantas: Uso e Eficiência da Adubação Nitrogenada sobre Produtividade
e Qualidade de Grãos em Arroz Irrigado” com Expedito Cardoso.
Figura 40 - “Programa Nacional de Melhoramento de
Figura 41 - “Tecnologias Basf para a Cultura do Arroz
Arroz Irrigado da Embrapa” e “Desenvolvimento de CultivaresIrrigado Tropical no Tocantins”, com Denilson Zaparrolli (DM
com Tolerância a Imidazolinonas”, com José Manoel ColombariBASF).
Filho (Embrapa).

Figura 42 - “Nutrição de Plantas: Uso e Eficiência Figura 43 - “Nova Cultivar de Arroz da Embrapa” e
da Adubação Nitrogenada sobre Produtividade” e “Qua- “Panorama da Ocorrência de Vírus em Arroz Irrigado
lidade de Grãos em Arroz Irrigado”, com Expedito Car- Tropical”, com Daniel de Brito Fragoso (Embrapa).
doso.

Figura 44 - IV Mostra de pesquisa realizada em Lagoa da Confusão

Figura 45 - IV Mostra de pesquisa realizada em Formoso do Araguaia e equipe
de organização (Unitins, Embrapa, Basf e Uniggel Sementes).

Tabela 2 - Balanço em Números

Quant.

Visitantes

Palmas

01

105

Lagoa da Confusão

01

35

Formoso do Araguaia

01

45

Atividades: IV mostra de pesquisa de Arroz Irrigado

Total

185
Período: Setembro de 2019.

Portfólio: Unitins - Pesquisa Agropecuária
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), desde 1992, integra o Consepa
(Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária), representando a OEPA (Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária), no estado do Tocantins.
Nesse sentido, foi elaborado um portfólio intitulado UNITINS | Pesquisa Agropecuária, cujo seu objetivo é apresentar a Unitins no âmbito da Pesquisa Agropecuária,
destacando a sua estrutura, as unidades de pesquisas, as linhas de pesquisa, os seus
produtos e serviços, além de sua organização.
O portfólio Unitins | Pesquisa Agropecuária é uma ação desenvolvida pela Diretoria de Pesquisa Agropecuária, elaborada no intuito de divulgar e difundir as suas
atividades de pesquisa e no propósito de sensibilizar e mobilizar agentes políticos,
financiadores e parceiros.
Figura 46 - À esquerda, capa do portfólio da Unitins | Pesquisa Agropecuária; À
direita, material impresso

Período: Novembro 2019.
Cursos de Capacitação
No segundo semestre de 2019, os colaboradores Expedito Alves Cardoso e
Nayara Monteiro Rodrigues participaram de um treinamento em propagação vegetativa in vitro, permitindo a formação de plantas geneticamente idênticas. Curso realizado
na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas – BA.

Figura 47 - Curso de Micropropagação de plantas

Desde agosto do corrente ano, os colaboradores Expedito Alves Cardoso e Marjory Carvalho Mourão estão participando do Curso de Habilitação em Agronegócio,
oferecido pela Stracta Consultoria aos servidores do Estado do Tocantins. A modalidade do curso é presencial, com carga horária total de 184h, divididas em três módulos:
Módulo 1 - Agronegócio, 60h; Módulo 2 - Gestão do Agronegócio, 56h; e o Módulo 3
- Economia no Agronegócio, 68h.
Laboratórios
Além da área de campo, existe na IES (Instituição de Ensino Superior) um complexo de laboratórios, onde ocorrem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nos
laboratórios, foram realizadas aulas práticas do Curso de Engenharia Agronômica e
atividades de pesquisa que envolvem alunos e professores da Unitins.
Foram realizadas, nos laboratórios, adequações previstas no Regimento Interno
da Diretoria de Pesquisa Agropecuária, como a exigência de equipamentos de proteção individual - EPI, adequação às normas de comportamento e ética, com o objetivo
de aumentar a segurança dos discentes, técnicos e docentes, bem como também a
adoção de fichas de controle previstas no regimento. Foi aprovado, no segundo semestre de 2019, um curso de capacitação às técnicas de laboratórios, a qual iniciará
no início do primeiro semestre de 2020, com o intuito de fornecer práticas mais atuais
e que são exigidas no dia a dia, nos diferentes laboratórios existentes no Complexo de
Ciências Agrárias. O curso de capacitação visa, inclusive, formar manuais de segurança de laboratórios, a serem distribuídos nos laboratórios.
Estão sendo ainda realizadas adequações ao Depósito de Reagentes Químicos,
de acordo com as normas de segurança de armazenamento e procedimentos estabelecidos pela Polícia Federal. As mudanças incluem modificação na estrutura física e
adequações e transição do Siproquim 1 (um) para o Siproquim 2 (dois).
A Unitins, junto à Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, tem como objetivo
realizar análises químicas de solo e de tecido vegetal, como prestação de serviço à
população. A IES fornece análises de qualidade aos produtores da região, com preços
menores que o encontrado no mercado, aumentando, inclusive, o acesso a essas
análises e o uso de tecnologia aos pequenos produtores rurais, cumprindo, por certo,
seu papel social.
Atualmente, o laboratório tem capacidade para analisar 500 (quinhentas) amostras mensais, sendo possível obter os valores de Matéria Orgânica (MO), Fósforo (P),
Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn),
Zinco (Zn), Enxofre (S), Boro (B), Alumínio (Al), pH e H+Al. Calcula-se que, com as
adequações para atendimento à população, a capacidade seja aumentada para 2.400
(duas mil e quatrocentas) amostras mensais.
Ainda, é possível realizar análises do tecido vegetal (análise foliar) de nitrogênio
(N), P, K, Ca e Mg, S, B, Fe, Mn, Cu, Zn e sódio (Na), a fim de tornar possível conhe-

cer o estado nutricional da planta, a partir da determinação de teores dos elementos,
permitindo a avaliação complementar da fertilidade do solo.
É importante salientar que, para o credenciamento do uso do laboratório para
atendimento à população, já foram finalizadas as análises para a obtenção do selo de
qualidade de análise de tecido vegetal, obtido junto ao Programa Interlaboratorial de
Análise de Tecido Vegetal (PIATV), da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, obtendo resultados de excelência. Estão sendo realizadas as análises para obtenção do
selo de qualidade de análise química do solo do Programa de Análise de Qualidade
de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF), da Embrapa, com previsão de finalização em
março de 2020, e já se encontra equipado e adequado para a obtenção do selo de
qualidade do Instituto Agronômico de São Paulo, em Campinas  IAC, devendo, em
breve, iniciar ao processo.
Para o Laboratório de Hidrologia, também, estão sendo realizadas as devidas
adequações e os seus respectivos licenciamentos, para fins de obtenção de selo de
qualidade e credenciamento, para atendimento à população e realização de amostras
de qualidade de água, com preços mais acessíveis. No momento, encontra-se na fase
de obtenção de licenciamento ambiental, que está sendo realizado pela equipe de
profissionais do Complexo de Ciências Agrárias/Unitins.
Calcula-se que, após as adequações para fins de atendimento à população, a
capacidade seja de analisar 300 (trezentas) amostras por mês, podendo verificar a
determinação de coliformes fecais, de parâmetros físico-químicos de nutrientes, potabilidade e verificação de risco à saúde.
Foram realizadas 632 (seiscentas e trinta e duas) amostras de Fertilidade do
solo. Desse montante, 236 amostras foram solicitadas micronutrientes. Ainda, atendendo o público interno, foram realizadas 253 (duzentos e cinquenta e três) amostras
de tecido vegetal.
Público-alvo: Discentes e docentes, com projetos de pesquisa Pibic/Pivic, projetos institucionalizados de pesquisa e extensão, assim como, Trabalhos de Conclusão de Curso. Ruraltins, Seagro e Produtores Rurais.
Quadro de pessoal da Diretoria de Pesquisa Agropecuária (DPA)
O quadro de pessoal da DPA é composto por servidores próprios da IES e colaboradores cedidos de órgãos do Executivo Estadual, totalizando 28 (vinte e oito) pessoas nas áreas de gestão, técnicos de laboratórios, técnicos de nível superior, técnicos
de apoio, auxiliares de campo, auxiliares de serviços gerais e vigilantes, distribuídos
entre o Complexo de Ciências Agrárias, em Palmas, e o Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea, em Formoso do Araguaia (Quadro a seguir).
Vale ressaltar que o pessoal com função de gestão e técnicos de nível superior,
com titulação de mestre ou doutor, também, participam no desenvolvimento das atividades de pesquisas da DPA.
Quadro 1: Relação do pessoal vinculado à Diretoria de Pesquisa Agropecuária
em 2019
NOME

EXPEDITO ALVES CARDOSO

CARGO/FUNÇÃO

Diretor de Pesquisa Agropecuária

NÍVEL DE FORMAÇÃO

Doutorado

ANATALIO PINHEIRO BATISTA

Coord. da Estação Experimental

Especialização

EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

Coord. de Pesquisa Agropecuária

Mestrado

MARJORY CARVALHO MOURÃO

Coord. de Transf. de Tec. e Neg. Tecnológicos

ISAC BRAZ CUNHA

Eng. Sanitarista

Especialização

LUCAS KOSHY NAOE

Eng. Agrônomo

Doutorado

DANIEL ARANHA DE S. SILVA

Assistente administrativo

Especialização

EVA SENA DE LIMA

Técnico em Química Lab.

Especialização

MARINARA DIOGENES FONCECA

Técnico em Química Lab.

Especialização

POLLYANA SENA DE SOUSA

Técnico em Química Lab.

Graduação

ADRIELE CRISTINA SANTOS

Téc. de Laboratório

Graduação

ARNALDO CORREA DOS SANTOS

Aux. de Serv. de Campo

ELIAN PEREIRA DOS SANTOS

Téc. de Laboratório

JAMES RICARDO C. DAMASCENO

Aux. de Serv. de Campo

Ensino Médio Téc.

JOSIEL PEREIRA DA SILVA

Aux. de Serv. de Campo

Ensino Médio

NAYARA MONTEIRO RODRIGUES

Téc. de Laboratório

IVONE DA SILVA ALVES

Assistente administrativo

LUZIA PEREIRA DE A. DOS SANTOS

Aux. de Serv. Gerais

Ensino Fundamental Inc.

MARIA DE LURDES LAURINDO

Aux. de Serv. Gerais

Ensino Fundamental Incompleto

MARIA ELZA ALVES MARTINS

Aux. de Serv. Gerais

Ensino Fundamental

FRANCISCO DE ASSIS T. DOS SANTOS Aux. de Serv. Gerais
FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO

Vigilante

Graduação

Ensino Fundamental
Graduação

Mestrado
Ensino Médio

Ensino fundamental Inc.
Ensino Médio

MÁRCIA CRISTINA

Professora

Pós-Doutorado

REBECA CARDOSO

Professora

Doutorado

JUACY PIRES DA COSTA

Coord. da Estação Experimental - Formoso do Araguaia

Médio Técnico

MARIA APARECIDA O. C. CARDOSO

Assistente Administrativo

Ensino Médio

EVALDSON ALVES CARDOSO

Aux. Serv. Gerais

Médio Técnico

NAIANE BARBOSA LIMA

Aux. Serv. Gerais

Ensino Fundamental

Diretoria De Pós-Graduação (Dpg)
A Diretoria de Pós-Graduação (DPG), da Universidade Estadual do Tocantins
(Unitins), está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), da
Unitins, orientando-se pelo o seu próprio regimento interno, pelo regimento da Propesp e os demais dispositivos legais.
Equipe DPG:
Leda Verônica Benevides Dantas Silva
Diretoria de Pós-Graduação
Denise Frasão de Araujo
Coordenação de Apoio à Pós-Graduação
Ana Flávia Felippe da Silva Matos
Secretaria de Pós-Graduação
Objetivo: Formar de docentes, pesquisadores e profissionais com amplo domínio de seu campo do saber e capacidade de liderança e inovação.
Público-alvo: Discentes, docentes, pesquisadores e profissionais.
Atividades desenvolvidas e resultados
Propostas de Mestrado
Mestrado interdisciplinar em Estado, Educação e Conflitos Sociais
Histórico:
Em abril de 2018, a proposta da APCN foi encaminhada a Capes, obtendo parecer favorável quanto às condições de infraestrutura e coesão da proposta e parecer
não favorável em relação à capacidade do corpo docente, que não atendia às recomendações do documento da área. A proposta não foi aprovada.
Situação:
Desse modo, organizou-se um Grupo de Trabalho, a fim de readequar a pro-

posta e sanar as questões apontadas pela Capes, em 2018. Uma das deficiências
apontadas era o número de professores com a titulação de doutor, o que foi sanado
com a contratação de novos docentes pela Instituição. O questionamento acerca da
produção intelectual foi sanado com o incentivo à publicação, no âmbito do curso de
pós-graduação lato sensu na mesma área temática.
A proposta atualizada foi reenviada a Capes, em agosto de 2019, e está em
análise pela agência de fomento.
Mestrado Profissional em Ciência de Dados Ambientais
Situação:
No primeiro semestre de 2019, houve a iniciativa da elaboração de uma proposta de Curso de Mestrado na área Ciência de Dados Ambientais, envolvendo os
cursos de Sistemas de Informação e de Engenharia Agronômica da Unitins. Realizou-se, então, um estudo prévio acerca dos docentes que integrariam a proposta a ser
encaminhada a Capes no calendário de 2020, assim como das áreas temáticas que
serão englobadas pelo curso. Foi diagnosticado que o corpo docente efetivo dos cursos de Engenharia Agronômica e de Sistemas de Informação não possui os requisitos
exigidos pela Capes e, por essa razão, não houve submissão da APCN em 2019.
Direcionamento:
Abertura de curso de especialização na mesma área da proposta de mestrado,
a fim de elevar a produtividade acadêmica dos docentes e a integração entre os cursos. Elaboração de termo de cooperação técnica com a Embrapa, com o propósito de
integrar os pesquisadores no corpo docente da proposta e expandir a infraestrutura
disponível para o desenvolvimento do curso.
Oferta de cursos Minter e Dinter para a capacitação de servidores e docentes
da Unitins
Minter e Dinter na área de Letras - Ensino de Língua e Literatura
Situação:
O curso foi aprovado e ofertado pela UFT, Câmpus de Araguaína, com cinco vagas para a Unitins, sendo três para o Minter, distribuídas aos seguintes colabodaroes:
ao professor Miguel Angelo Alvarino Ramos e as técnicas de nível superior Hosana
da Silva e Melo e Deniz Costa Amado; e uma vaga para o Dinter, com aprovação da
professora Elizabeth Maria Lopes Tolêdo. As aulas iniciaram-se em Agosto de 2019.
Dinter em Desenvolvimento Regional
Situação:
Aprovado com oferta de uma vaga para Unitins, com aprovação da professora
Alessandra Ruita Santos Czapski.
Criação de cursos de Especialização
Curso: Educação, Sociedade e Violência
Situação: Curso aprovado e em andamento, com previsão de conclusão em Dezembro/2019, quando será publicado um livro, projetado como Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) e elaborado a partir das pesquisas individuais dos pós-graduandos,
em coautoria dos professores orientadores.
Durante o curso, os pós-graduandos produziram artigos científicos, em dupla, e
com coautoria dos professores do curso, resultando em publicações no dossiê temáti-

co da Revista Humanidades, edição de Junho/2019.
Curso: Gestão Educacional
Situação:
Em 23 de novembro de 2018, foi assinado um termo de cooperação com a Secretaria de Educação Juventude e Esportes.
A abertura do 1º edital para seleção de discentes ocorreu durante o período de
26 de novembro a 20 de dezembro de 2018 e será relançado em 2020, com previsão
de início das aulas em 2020/2.
Contabilidade e Direito Tributário
Situação:
A proposta do projeto é de autoria da professora Ma. Gisele Leite Padilha, do
Câmpus de Augustinópolis, e prevê a oferta de 45 (quarenta e cinco) vagas aos egressos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito e áreas afins.
A proposta do curso foi elaborada nos modelos dos projetos da Unitins e encaminhada à Diretoria de Pós-Graduação, no dia 24 de setembro de 2018. Atualmente,
o projeto está em análise pelo Comitê Técnico Científico da Área de Ciências Sociais
Aplicadas, para posterior deliberação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Direito Público com ênfase em Direito Tributário
Situação:
A proposta do projeto é de autoria do professor Dr. Hewldson Reis Madeira, do
Câmpus de Augustinópolis, e prevê a oferta de 45 vagas aos egressos dos cursos de
Direito e áreas afins.
A proposta do curso foi elaborada nos modelos dos projetos da Unitins e encaminhada à Diretoria de Pós-Graduação, no dia 25 de abril de 2019. Atualmente, o
projeto está em análise pelo Comitê Técnico Científico da Área de Ciências Sociais
Aplicadas, para posterior deliberação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Epidemiologia em Saúde
Situação:
A proposta do projeto é de autoria da professora Esp. Hanari Santos de Almeida
Tavares, do Câmpus de Augustinópolis, e prevê a oferta de 40 (quarenta) vagas aos
egressos dos cursos de Enfermagem e áreas afins.
A proposta do curso está em fase de ajustes, pela coordenação do curso, com
previsão de início em 2020.
Ensino de Língua Portuguesa
Situação:
A proposta do projeto é de autoria da professora Ma. Elem Kassia Gomes, do
Câmpus de Araguatins, e prevê a oferta de 45 vagas aos egressos dos cursos de Letras e áreas afins.
A proposta do curso está em fase de ajustes, pela coordenação do curso, com
previsão de início em 2020.

Educação Inclusiva
Situação:
A proposta do projeto é de autoria da professora Ma. Miliana Augusta Pereira
Sampaio, do Câmpus de Araguatins, e prevê a oferta de 45 vagas aos egressos dos
cursos de Pedagogia e áreas afins.
A proposta do curso está em fase de ajustes, pela coordenação do curso, com
previsão de início em 2020.
Gestão Empresarial
Situação:
A proposta do projeto é de autoria do professor Dr. Marcos José de Almeida Matias, do Câmpus de Dianópolis, e prevê a oferta de 45 vagas aos egressos dos cursos
de Administração e áreas afins.
A proposta do curso foi elaborada nos modelos dos projetos da Unitins e encaminhada à Diretoria de Pós-Graduação, no dia 25 de junho de 2019. Atualmente, o
projeto está em análise pelo Comitê Técnico Científico da Área de Ciências Sociais
Aplicadas, para posterior deliberação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
MBA em Gestão e Finanças do Agronegócio
Situação:
A proposta do projeto é de autoria da professora Ma. Mônica de Souza Lima, do
câmpus de Dianópolis, e prevê a oferta de 40 (quarenta) vagas aos executivos graduados interessados em perscrutar os conceitos e as práticas em gestão e finanças do
agronegócio e áreas afins.
A proposta do curso está em fase de ajustes, pela coordenação do curso, com
previsão de início em 2020.
Engenharia de Software e Metodologias Ágeis
Situação:
A proposta do projeto é de autoria do professor Esp. Fredson Vieira Costa, do
câmpus de Palmas, e prevê a oferta de 25 (vinte e cinco) vagas aos profissionais da
área de computação com graduação nas áreas de bacharelado (Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação ou Ciência da Computação)
ou tecnólogo nas áreas de computação e/ou profissionais de outras áreas que atuem
no mercado, como gerentes ou coordenadores de informática, analistas de negócios,
analistas de desenvolvimento de sistemas e consultores de sistemas.
A proposta do curso está em fase de elaboração, pela coordenação do curso,
com previsão de início em 2020.
Revisão dos Regimentos da Pós-graduação
Foram realizadas diversas reuniões em 2018/2019 com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e demais diretorias para ajustar o regimento geral e os regimentos Lato sensu e Stricto sensu. Foram incluídos itens sobre a estrutura curricular e do
regime de cursos, aproveitamento de disciplinas, além do Regulamento dos Procedimentos para a criação e o funcionamento dos cursos de pós-graduação Lato sensu.
Os regimentos foram aprovados pelo Consepe e Consuni e publicados no DOE.

Acordo, Convênios e Termos de Cooperação Técnica
Protocolo de intenções Unitins e UFT
Visa o desenvolvimento e a execução de programas de pós-graduação Lato
Sensu e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), ministrados pelos partícipes, programas e projetos de pesquisa institucionais, extensão universitária, cooperação técnica
e o intercâmbio em assuntos educacionais, culturais, científicos, tecnológicos e de
pesquisa, assim como de alunos, servidores, professores e colaboradores vinculados
ao projeto, e o estabelecimento de mecanismos para sua realização.
Termo de Cooperação Técnica: Unitins, Escola Superior de Advocacia do
Tocantins (ESA-TO) e Ordem dos Advogados do Brasil do Tocantins (OAB- TO)
Visa ampliar o programa de Pós-graduação do Curso de Direito da universidade.
Expedição de documentos
Gráficos: formato JPG

Relações Internacionais da Unitins - Ações desenvolvidas
As Relações Internacionais da Unitins têm como missão desenvolver as políticas de Internacionalização da Universidade. Nessa perspectiva, busca-se criar oportunidades para a promoção de distintas ações, tais como, cooperações internacionais
bilaterais com instituições do exterior, visando à mobilidade acadêmica e o desenvolvimento de pesquisa em parceria; oferta de cursos em plataforma on-line; participação
em editais de fomento as ações de internacionalização; participação em projetos internacionais de popularização de ciências e projetos internacionais culturais e educativos; e a criação do Plano Institucional de Internacionalização da Unitins. Além disso,
busca-se alinhar a internacionalização “em casa”, com políticas linguísticas que promovam o ensino de idiomas estrangeiros, para fins acadêmicos, a partir da graduação.
Para a realização dessas ações, a Unitins conta com a experiência e a colaboração da
professora Dr.ª Clarissa de S. Oliveira McCoy, professora da Unitins e Pesquisadora
Associada da University College Dublin-Irlanda.

Equipe:
Clarissa de Sousa Oliveira McCoy
Responsável pelas Relações Internacionais da Unitins
Vinicius de Carvalho da Silva
Coordenador do Programa de Iniciação à Ciência - Pibic
Objetivo: Desenvolver atividades de popularização da Ciência como membros
do Programa Museum Alliance.
Público-alvo: 215 (duzentos e quinze) alunos, professores do ensino básico e
superior e membros da sociedade, em geral.
Cooperações Internacionais
Aprovação da Unitins como parceira do Programa de Popularização da Ciência
e Projetos da Nasa - Museum Alliance. A Universidade é a 5ª parceira brasileira e a
única da Região Norte.

Detalhamento sucinto das atividades
O programa Museum Alliance da Nasa dedica-se à popularização da Ciência em
vários ambientes sociais, tais como, escolas, universidades, museus, teatros, espaços
culturais e espaços públicos, em geral. A participação da Unitins no Museum Alliance
da Nasa faz parte do Unicidade, um Programa de Extensão proposto pela Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação, em parceria com o Núcleo de Inovação Tecnológica,
com a participação de representantes da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. As ações, no âmbito do Musueum
Alliance, já atenderam 215 (duzentas e quinze) pessoas, entre alunos, estudantes,
professores e público, em geral. São elas:

I - Cine School and Cine Science;

Parceiros: Escola São José e IFTO (Instituto Federal do Tocantins - Palmas).

II Observação Lunar;
Equipe:
Augusto Campo de Rezende
Reitor
Ana Flávia Gouveia de Faria
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Clarissa de Sousa Oliveira McCoy
Professora e Responsável pelas Relações Internacionais da Unitins
Gizeli Costa Bertollo de Menezes
Professora da Unitins
Objetivos:
• Fomentar a produção e a troca de conhecimento em áreas de interesse comum
das universidades;
• Promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores e alunos;
• Elaborar e desenvolver de projetos de pesquisa, em conjunto.
Público-alvo: Alunos, professores e servidores.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O acordo faz parte das ações de internacionalização da Unitins para o desenvolvimento de uma política de internacionalização sustentável, fundamentada em ações
pontuais, direcionadas a posicionar a Unitins no cenário internacional. A parceria fortalece as ações da Universidade, agente formadora e promotora de conhecimento no
âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

Parceria:
Universidade da Beira Interior e Universidade Estadual do Tocantins - Unitins
Parceria firmada entre Unitins e a Universidade portuguesa UBI - o primeiro
acordo de Cooperação Internacional assinado pela Unitins, no âmbito acadêmico.

Reitores António Fidalgo (UBI - Portugal) e Augusto Campos Rezende (Unitins)

Política Linguística de Internacionalização
Equipe:
Ana Flávia Gouveia de Faria
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós- Graduação
Leda Veronica Benevides Dantas Silva
Diretora de Pós-Graduação
Clarissa de S. Oliveira McCoy
Professora e Responsável pelas Relações Internacionais da Unitins
Objetivo: Promover palestras e debates sobre a Internacionalização do Ensino
Superior no Tocantins.
Público-alvo: 150 (cento e cinquenta) Alunos, professores, servidores e público, em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O encontro foi realizado pela UFT, em parceria com a Unitins, o IFTO, o ITPAC
e a UniCatólica, e contou com o apoio da Faubai (Associação Brasileira de Educação
Internacional). Foram discutidas as ações de internacionalização das instituições participantes, o cenário da internacionalização do Ensino Superior no Brasil, assim como
as estratégias para a criação do plano político de Internacionalização das IES ou seu
fortalecimento, no caso das Universidades que já possuem o plano. A organização do
evento teve início em Julho de 2019 e findou-se com a realização do evento em 31 de
Outubro de 2019, no auditório Cuica, da UFT. O evento teve a participação de cerca de
150 (cento e cinquenta) pessoas, incluindo alunos, professores e membros do público
em geral.

Representantes das Intituições de Ensino Superior do TO e FUBAI. Prof. José Celso
(UNESP/FAUBAI), Profª. Ana Flávia (Unitins),
Prof., Luiz Eduardo Bovolato (UFT), Profaª.
Paula Karini (IFTO), Profaª. Cristina Zanettini,
(ITPAC) e Luzia Jucá.
(Faubai) (da esquerda para direita)

Mesa Redonda-Representantes das Relações internacionais. Prof.ª Lucélia (IFTO), Prof.ª
Thelma (UFT), Prof.ª Clarissa (Unitins), Prof. André
(ITPAC) (da esquerda para a direita).

Cursos de Inglês para Fins Acadêmicos
Equipe:
Leda Veronica Benevides Dantas Silva
Diretora de Pós-Graduação
Clarissa de Sousa Oliveira McCoy
Professora e Responsável pelas Relações Internacionais da Unitins.
Janaína Senem
Professora de Língua Inglesa da Unitins
Objetivo: Promover a Internacionalização “em casa”, por meio de políticas linguísticas que promovam o ensino de idiomas estrangeiros, para fins acadêmicos, envolvendo professores, alunos e, futuramente, servidores.
Público-alvo: Alunos, professores e servidores.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram criados, no âmbito dessa ação, dois cursos de Inglês para fins acadêmicos, com uma oferta total de 50 (cinquenta) vagas, para alunos da Unitins. A ação
também encorajou a continuação do curso de conversação em Língua Inglesa para
professores e promoveu a criação de mais um curso no mesmo âmbito, totalizando
quatro cursos de inglês para fins acadêmicos (dois para professores e dois para alunos). A expectativa para o ano de 2020 é a criação da disciplina de Língua Inglesa para
fins acadêmicos como disciplina optativa.

Parceria com a UFT para a organização do II Encontro de Internacionalização
do Ensino Superior no Tocantins (EIESTO- 2019)

Revista Agries
A Revista AGRIES, editada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), é uma publicação científica nacional
on-line, de periodicidade contínua (a partir de Novembro de 2019), gratuita, voltada à
divulgação de artigos, notas científicas e revisões. Pública trabalhos nas grandes áreas das Ciências Agrárias (nas áreas de conhecimento das Ciências Agrárias I, Zootecnia/Recursos Pesqueiros e Medicina Veterinária) e Ciências Biológicas (na área
de conhecimento de Biodiversidade), conforme as áreas de conhecimento/avaliação
da Capes de 2017. ISSN: 25254804.

Equipe:
Ana Flávia Gouveia de Faria
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós- Graduação
Editora Chefe
Leda Veronica Benevides Dantas Silva
Evelynne Evelynne Urzêdo Leão
Editora Executiva
Clarissa de S. Oliveira McCoy
Leitora de Prova-Inglês/Tradutora - Artigos da revista
Rubens Martins da Silva
Leitor de Prova (Português)
Rebeca Rocha Cardoso
Editora Associada
Marciana Cristina da Silva
Editora Associada
Objetivo: Ampliar a divulgação dos trabalhos realizados no cerrado tocantinense e em todo o território nacional.
Público-alvo: Comunidade acadêmica e leitores, em geral, que se interessam
por publicações científicas nas áreas de Ciências Agrárias e Ciências Biológicas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Em 2019, a revista passou a contar com novos membros em seu Comitê Editorial e a realizar reuniões semanais, para melhorar o fluxo dos trabalhos editoriais.
No intuito de atrair novos autores, a revista passou contar, a partir de março de 2019,
com a tradução gratuita de artigos para a Língua Inglesa. A nova Equipe Editorial publicou, este ano, dois volumes: O volume 4 (quatro), referente a 2018, e o volume 5
(cinco), de 2019. Entre outras ações realizadas em 2019, encontram-se: a elaboração
do regimento interno; a afiliação da revista à Abec (Associação Brasileira de Editores
Científicos); indexação às bases de dados Google Acadêmico, Sumários.org e Pla-

taforma Diadorim; criação de conta em redes sociais para aumentar sua visibilidade;
publicação contínua, assim como atribuição de DOI (Objeto Identificador Digital) aos
seus artigos, a partir de Novembro de 2019.
A revista reconhece a importância dos indicadores de qualidade e busca incluir,
em sua equipe editorial, editores associados externos de outras instituições. Atualmente, a revista dispõe da participação de três editores associados externos. A previsão, para 2020, é de aumentar o Qualis Capes da Agries, atualmente, B5. Para isso,
a revista busca aumentar o número publicações, abrindo chamadas para edições especiais, tal como, a adesão aos indexadores internacionais Scopus, DAOj e Latindex,
para citar alguns.
Revista Humanidades & Inovações
A Revista Humanidades & Inovação, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós- Graduação, editada pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), tem por
objetivo a difusão de estudos e pesquisas de professores e alunos de graduação,
pós-graduação, pesquisadores e gestores de instituições de ensino superior e de pesquisa, gestores de associações científicas e profissionais, dirigentes e demais órgãos
envolvidos na formação de pessoal e produção científica, relativos ao conhecimento
científico das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística,
Letras e Artes, com especial enfoque à linguagem e os processos educativos, comunicação, educação e tecnologia, Sociologia e processos de inovação gerenciais, sociais
e tecnológicos. Número de ISSN: 2358- 8322.

Equipe:
Drª. Kyldes Batista Vicente
Editora
Drª. Darlene Texeira Castro
Editora Assistente

Comissão Editorial:
Dr.ª Antonia Custodia Pedreira, Unitins, Brasil Dr.
Caio Monteiro Melo, Unitins, Brasil
Dr.ª Mariany Almeida Montino, Unitins, Brasil
Dr. Rodrigo Barbosa Silva, Unitins, Brasil
Dr. Tarsis Barreto Oliveira, Unitins, Brasil
Dr.ª Willany Palhares Palhares Leal, Unitins, Brasil.
Objetivo: Difundir estudos e pesquisas de professores e alunos de pós-graduação, pesquisadores e gestores de instituições de ensino superior.
Público-alvo: Comunidade Acadêmica e leitores, em geral, interessados nas
áreas de abrangência da revista.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Revista Humanidades & Inovações, de periodicidade bimestral, publicou, neste ano de 2019, 15 (quinze) volumes de edições temáticas e já atendeu mais de 100
(cem) instituições, desde a sua criação. Durante os 4 (quatro) anos de existência, a
Revista Humanidades & Inovação publicou mais de setecentos artigos de diversas
partes do mundo. A revista encontra-se em sua 40º edição. Entre os números mais
expressivos, está a publicação de 794 (setecentos e noventa e quatro) artigos, 12
(doze) Resenhas, 15 (quinze) Ensaios, 36 (trinta e seis) Relatos e 06 (seis) entrevistas. Em 2016, a revista foi avaliada, pela primeira vez, pelo Qualis Capes. Entre as
áreas avaliadas, as melhores qualificações foram na área de Linguística e Literatura,
com Qualis B1, e Interdisciplinar, com Qualis B2. Atualmente, a revista possui Qualis
referência A2.
Anexos
Termos Vigentes
INSTITUIÇÃO

PROJETOS

VIGÊNCIA

IFTO

Estabelecer a integração de esforços entre as partes, visando, mutuamente, o fortalecimento dos
programas de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, ministrados pelas partícipes, projetos
de pesquisa institucionais e projetos conjuntos de
extensão universitária, mediante a utilização de recursos humanos disponíveis, possibilitando, assim,
o intercâmbio de alunos, servidores, professores e
colaboradores eventuais vinculados aos projetos,
bem como a utilização de salas de aula, auditórios,
laboratórios e áreas de campo para experimentos
em ações desenvolvidas pelas partes.

2018 a
2023

A título precatório e gratuito, tem por objeto a conjugação de esforções para a execução do projeto
estações metereológicas do TO, visando o apoio
técnico por parte da Seagro, na disponibilização de
servidores e informações metereológicas para realizar monitoramento agrometeorológico.

2015 a
2020

Formaliza a vontade das partes em estabelecerem
o intercâmbio de experiências e de pessoal nos
campos da docência, da investigação e da intervenção cultural, dentro daquelas áreas nas quais ambas tenham interesses manifestados, em particular
na área das Ciências Biológicas, nomeadamente
Universidade de Aveiro
em Agronomia, recursos Hídricos e ambientais,
(Portugal)
ecotoxicologia e proteção, nutrição e biotecnologia
e genética; na área da educação, nomeadamente
Educação básica; na área da Comunicação e Sociedade/Aspectos Sociais, nomeadamente Cultura,
Linguagem e mídia e Sociedade, comunicação e
Desenvolvimento regional.

2014 a
2019

Firmar o compromisso de integração de esforços
entre as partes, para o estabelecimento de oito uniEmbrapa, Seagro Rudades de referência Tecnológica - URT no Estado
raltins
do Tocantins e uma unidade de aprendizagem Tecnológica - UAT.

2013 a
2016

A conjugação de esforços entre as partes para a
execução de trabalhos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e de transferência de tecnologias,
visando o desenvolvimento da agricultura, a melhoria da renda e o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis, em prol dos sistemas de produção
agrícolas e aquícolas no Estado do Tocantins.

2016 a
2021

Seagro

Embrapa

Ações da Diretoria de Pesquisa - DP
Grupos de pesquisa vigentes em 2019

GRUPO

AREA DE
QUANT.
QUANT.
CONHECIMENTO PROFESSORES ALUNOS

ANO DE
CRIAÇÃO

SITUAÇÃO

Biotecnologia e Experimentação Agrícola para a Re- Ciências Agrárias
gião Norte - BEN

20

43

2004

Certificado

GPAC - Grupo de Pesquisa
em Agroecologia no
Ciências Agrárias
Cerrado

20

33

2004

Certificado

Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação de DesemCiências Agrárias
penho Ambiental Nudam

13

18

2004

Certificado

Pesticida e AgroecossisteCiências Agrárias
mas

06

11

2004

Certificado

SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MACiências Agrárias
TOPIBA Sispam

11

22

2016

Certificado

Núcleo de Estudos e PesCiências Biológicas
quisas Ambientais - Nupam

06

10

2004

Certificado

Núcleo Interdisciplinar de
Estudos e Pesquisas em Ciências da Saúde
Saúde Pública - Niepesp

24

43

2017

Certificado

Design de Materiais InstruCiências Humanas
cionais

09

00

2006

Aguardando
certificação

06

05

2006

Certificado

05

05

2006

Certificado

Educação, Cultura e Transversalidade

Ciências Humanas

Grupo de Pesquisas em
Políticas Públicas e Gestão
da
Ciências Humanas
Educação

Grupo de Desenvolvimento
de Mídias e Sistemas
Computacionais

Ciências Humanas

09

15

2009

Certificado

Ciências Humanas

03

02

2012

Certificado

07

08

2009

Em
Preenchimento

19

21

2011

Certificado

04

05

2015

Certificado

18

16

2016

Certificado

10

07

2017

Certificado

17

16

2019

Certificado

Linguística, Letras
e Artes

11

03

2007

Certificado

Língua, discurso e intera- Linguística, Letras
ção
e Artes

10

14

2008

Certificado

Sofitins

02

0

2019

Em
certificação

Núcleo Institucional de Estudos em Políticas Públicas
Educacionais - Nieppe

Grupo de pesquisa Criança
e
Ciências Sociais
Adolescente
Aplicadas
Grupo Interdisciplinar de
Pesquisa em
Ciências Sociais
Políticas Públicas
Aplicadas
Comunicação e Tecnologias
Ciências Sociais
Contemporâneas
Aplicadas
Direitos Humanos, Violência, Estado
Ciências Sociais
e Sociedade
Aplicadas
Estudos da
Contabilidade aplicada à Ciências Sociais
gestão
Aplicadas
Núcleo Interdisciplinar de
Inovação e SustentabilidaCiências Sociais
de na Gestão Pública e OrAplicadas
ganizações da Sociedade
Civil
Literatura, Arte e Mídia

Exatas e da Terra

Movimentação de Projetos de Pesquisa em 2019
CA

CB

CET

CH

CSA

CS

LLA

VIGENTES

00

01

01

00

01

00

01

ARQUIVADOS

00

00

00

00

00

00

00

TOTAL

00

01

01

00

01

00

01

TOTAL

04

Ações da Coordenadoria de Pibic/Pibiti/Pivic
Projetos Pibic/Pibiti/Pivic - Ciclo 2018/2019
CA

CB

CET

CH

CSA

CS

Pibic/CNPq

09

02

00

00

00

04

Pibic/Tesouro

13

01

02

01

04

07

Pibiti/CNPq

04

02

00

00

00

00

Pibiti/Tesouro

00

00

00

00

00

00

Pivic

01

01

02

02

04

00

TOTAL

27

06

04

03

08

11

TOTAL GERAL

59

Projetos Pibic/Pibiti/Pivic - Ciclo 2019/2020
CA

LLA

CET

CH

CSA

CS

Pibic/CNPq

14

00

00

01

00

00

Pibic/TESOURO

10

00

00

01

09

06

Pibiti/CNPq

04

00

02

00

00

00

Pibiti/Tesouro

00

00

01

00

00

00

Pivic

11

02

00

01

09

05

TOTAL

39

02

03

03

18

11

TOTAL GERAL
Legendas*
CA - Ciências Agrárias;
CB - Ciências Biológicas;
CET -Ciências Exatas e da Terra;
CH - Ciências Humanas;
CSA - Ciências Sociais Aplicadas;
CS - Ciências da Saúde;
LLA - Linguística, Letras e Artes.
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Ações da Diretoria de Pesquisa Agropecuária
Diretoria de Pesquisa Agropecuária
Unidade

Quantitativo

Diretoria de Pesquisa Agropecuária

42

Aulas Práticas

Complexo de Ciências Agrárias

120

Visitação

Complexo de Ciências Agrárias

5150

Eventos

Coordenação de Transferência de Tecnologias e Negócios Tecnológicos

1.908

Atividade
Projetos de pesquisa agropecuária

Total

7220

Tabela 2 - Dados de quantitativo de projetos e público visitantes de aulas práticas e eventos.
II Dia de Capacitação Técnica
Local
Palmas

Quant.
01

Total

Visitantes
35
35

Tabela 3 - Quantitativo de público do dia de capacitação técnica
Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins - AGROTINS
Atividades

Quant.

Visitantes

Atendimento Enfermagem

02

101

Exposição Didática /Divulgação dos Cursos de Graduação

16

390

Mesas-redondas

08

143

Minicursos

02

31

Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi/ Exposição
das Exsicatas do Herbário da Unitins

03

236

Museu Tocantinense de Arqueologia

03

277

Oficina

01

10

Doação de mudas

1000

300

Projeto Melhoryza

01

200

Total

1.688

Tabela 4 - Balanço em números da Agrotins 2019
IV Mostra de pesquisa de Arroz Irrigado
Local

Quant.

Visitantes

Palmas

01

105

Lagoa da Confusão

01

35

Formoso do Araguaia

01

45

Total

185
Tabela 5 - Quantitativo de público na IV Mostra de Pesquisa de Arroz Irrigado

Laboratório Agroambiental
Atividade

Quant.

Amostra de Fertilidade do Solo

396

Amostra de fertilidade do solo (micronutrientes)

236

Total

632
Tabela 6 - Quantitativo de análises realizadas no laboratório agroambiental.

Herbário da Universidade Estadual do Tocantins - HUTO
Atividades

Quant.

Visitantes

Visitação Herbário

250

250

Aula Práticas

04

100

Visita de Especialistas

12

12

Permuta de duplicatas

200

200

Empréstimo de Exsicatas

40

40

Total

506

602

Tabela 6 - Quantitativo de atividades e visitantes do Herbário.
Ações da Diretoria de Pós-Graduação
Curso de Pós-Graduação
Lato sensu

Câmpus

Ano

Em curso (previsão de
conclusão em Dezem2018/2019
bro/2019)

Educação, Sociedade e Violência

Palmas

Gestão Educacional

Palmas

2020

Augustinópolis

2020

Direito Público com ênfase em DiAugustinópolis
reito Tributário

2020

Contabilidade e Direito Tributário

Status

Projeto do Curso em
trâmite
Projeto do Curso em
trâmite
Projeto do Curso em
trâmite

Vagas

45
45
45
45

Augustinópolis

2020

Projeto do Curso em
trâmite

40

Ensino de Língua Portuguesa

Araguatins

2020

Projeto do Curso em
trâmite

45

Educação Inclusiva

Araguatins

2020

Projeto do Curso em
trâmite

45

Gestão Empresarial

Dianópolis

2020

Projeto do Curso em
trâmite

45

MBA em Gestão e Finanças do Agronegócio

Dianópolis

2020

Projeto do Curso em
trâmite

45

Epidemiologia em Saúde

Curso de Pós-Graduação
Stricto sensu

Câmpus

Mestrado Interdisciplinar Estado, Educação e Conflitos Sociais.

Palmas

Ano

Status

Submissão da APCN
nº 204/2019
Em análise pela Capes
em 06/08/2019

Internacionalização
De Agosto a Novembro de 2019
Ação De Internacionalização
Instituição do Exterior
(Exterior/Abroad)

Quant.

Ano

Situação

2019

Vigente

2019

Vigente

2019

Vigente

01

2014 2019

Vigente

02

2019

Sob análise

2019

Sob análise

01

2019

Em mobilidade
acadêmica

Quant.

Ano

Situação

Museum Alliance NASA
Cooperações Internacionais

International
Marterclass-CERN

03

Universidade da Beira
Interior/Portugal
Protocolo de intenção de par- Universidade de Aveiro
ceria
(Portugal)
Parcerias sob Análise

Egali-Empresa de
Intercâmbio
Universidade Cristiana da
Bolívia - UCEBOL/Bolívia

Professores da Unitins em mo- Universidade de St. Galbilidade internacional
len/Suíça
Ação de Internacionalização
(em casa/at home)

Tipo de Ação

Curso de Inglês
Política Linguística de
Internacionalização

02

2019

Em andamento

02

2019

Em andamento

01

2019

Encerrado

01

2019 -

Em fase de

2020

criação

Para Fins Acadêmicos
para alunos
Curso de
Conversação em
Língua Inglesa
Para professores

Encontro de

Conferência

Internacionalização do

Realizada em

Ensino Superior no

parceria com a

Tocantins

UFT

Criação do Plano

Política de

Institucional de

Internacionalizaçã

Internacionalização da
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Até 02/12/2019.
Pró-Reitoria e Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários
Kyldes Batista Vicente
Pró-Reitora
Relatório de atividades desenvolvidas na Pró-reitoria de extensão, cultura
e assuntos comunitários
Período: Janeiro a Novembro/2019
Este relatório reúne as principais atividades desenvolvidas na Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, por meio da Diretoria de Extensão e da
Diretoria de TV e Rádio e de suas Coordenadorias, referente ao período que compreende os meses de janeiro a dezembro de 2019.

Diretoria de Extensão
Coordenadoria de Extensão
Ações
Março mulher
Objetivos:
• As ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher tiveram o intuito de prestigiar,
homenagear, emocionar, provocar reflexões sobre o machismo, autoestima,
profissões predominantemente masculinas;
• Orientar sobre saúde e defesa pessoal das mulheres, dentre outros.
Público-alvo: 44 (quarenta e quatro) servidoras, 15 (quinze) acadêmicos do
curso de Direito, 5 (cinco) docentes e 7 (sete) pessoas da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Em referência ao Dia Internacional da Mulher, considerando que a data inspira relações de carinho e respeito, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos
Comunitários - Proex, por meio da Coordenadoria de Extensão e Desenvolvimento
Social, promoveu durante o mês de março várias atividades voltadas às mulheres
que trabalham e estudam na Universidade, tais como: recepção musical, atividade
motivacional com balões, cine-debate, roda de conversa, miniaula de defesa pessoal,
palestra, orientação sobre saúde da mulher, exposição de roupas, desfile, sessões de
massagem e sarau feminino, para encerramento das atividades.
Portanto, as ações, desde a recepção musical realizada no dia 8 de março até
o Sarau, consistiram em uma forma de homenagear as nossas servidoras, que desempenham com zelo e competência vários papéis na sociedade, não só no campo
profissional, mas também em suas vidas pessoais, influenciando, significativamente,
valores, crenças e os mais diversos aprendizados.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Mobilização de servidoras para participação nas atividades.
Registro fotográfico

Participação da Extensão na Agrotins 2019
Objetivos:
• Divulgar aos visitantes da Agrotins 2019, os trabalhos realizados pela
Universidade Estadual do Tocantins - Unitins no âmbito da Pró-Reitoria de

•

Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários - Proex.
Envolver os alunos na divulgação dessas informações e possibilitar a
institucionalização de projetos para apresentações de trabalhos durante a Feira.

Público-alvo: 257 (duzentas e cinquenta e sete) pessoas, dentre elas alunos
e professores dos 4 (quatro) câmpus da Unitins, escolas, de instituições de ensino e
demais visitantes do stand da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A participação da Proex na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins
(Agrotins), edição 2019, ocorreu durante os dias 8, 9 e 10 de maio e se deu das
seguintes formas: divulgação das Revistas “Extensão”, “Humanidades e Inovação” e
“Agries”, da Escola de Línguas e dos Núcleos de Estudos em Direitos Humanos - Nedih, Zoologia e Taxidermia – NZT e Tocantinense de Arqueologia – Nuta; exposição e
divulgação das ações no âmbito do Projeto “Quelônios do Tocantins”; apresentação
dos cursos da Unitins pelos próprios acadêmicos; além do oferecimento de oficina de
“Confecção de quadros personalizados” utilizando materiais recicláveis.
Registro fotográfico:

III Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão
Objetivos:
• Salientar a respeito das crises emocionais mais comuns entre as pessoas na
atualidade;
• Possibilitar que o tema proposto suscitasse debates e apontasse caminhos
de como as pessoas, as universidades, e também as escolas, podem superar
esses desafios contemporâneos;
• Promover diálogos no campo das artes e da cultura, haja vista o valor das
experiências artístico-culturais para uma melhor qualidade de vida, ao passo
que foi finalizado com o projeto de extensão “Sarau Universitário”.
Público-alvo: 164 (cento e sessenta e quatro) pessoas, dentre elas acadêmicos
e docentes da Unitins e comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O III Colóquio Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão foi realizado nos
dias 6 e 7 de junho e contou com uma conferência de abertura, apresentação cultural,
rodas de conversa sobre o comportamento acadêmico associado ao jogo eletrônico,
ansiedade, adoecimento e enfrentamento no âmbito acadêmico, além de um bate-papo acerca das manifestações artísticas e culturais na universidade.

Ainda, foram ofertadas oficinas nas áreas de fotografia, meditação, elaboração
de currículo, postura em entrevista de emprego, empregabilidade e mercado de trabalho; minicursos preparados por alunos do curso de sistemas de informação; e apresentações de trabalhos em eixos temáticos, cujo objetivo foi dar oportunidade para
que os acadêmicos, professores e sociedade em geral apresentassem suas pesquisas
desenvolvidas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Sensibilizar os coordenadores e professores, especialmente dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia Agronômica, para participarem das atividades.
Registro fotográfico:

Projeto “Saúde Mental”
Objetivos:
• Fomentar nas escolas públicas a discussão sobre saúde mental: vigilância,
prevenção e atenção ao suicídio;
• Refletir sobre a importância da prevenção ao suicídio, abordando a crescente
ordem de risco do suicídio;
• Esclarecer as redes de prevenção do suicídio.
Público-alvo: 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) alunos de escolas da rede
Estadual e municipal de ensino envolvidos nas atividades. Turmas do 1º, 2º e 3º anos
(ensino médio) e das turmas do 7º ano (ensino fundamental). Total de 6 (seis) escolas
públicas contempladas durante esse ano.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Conforme previsto no plano de trabalho do projeto, foram realizadas atividades
com painel onde os participantes apresentavam em apenas uma palavra como prevenir o suicídio e o entendimento acerca da questão. Em seguida, foram realizados
minidebates com os alunos, sob coordenação dos estagiários do curso de Serviço
Social e da supervisora da Proex e, por fim, aplicados questionários. Foram realizadas
37 (trinta e sete) visitas institucionais para viabilizar as ações.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A equipe do projeto aponta como entraves a falta de um professor da escola
na sala para auxiliar no controle dos alunos, o calor excessivo pela ausência de ar
condicionados em algumas escolas, bem como a falta de profissionais envolvidos nas
ações. Outros elementos dificultadores das ações foram as dificuldades de disponibilidade de transporte para as idas às instituições e de datas disponíveis para agendamentos com as turmas, devido ao calendário pedagógico das escolas, haja vista as
contratações tardias dos servidores do estado.

Registro fotográfico:

Projeto: Promovendo saúde e bem-estar social a partir de uma alimentação saudável
Objetivos:
• Fortalecer a agricultura urbana e valorizar a cultura e o conhecimento popular,
bem como os vínculos na comunidade;
• Implantar uma horta comunitária no “Lar de Idosos Tia Angelina”, localizado na
cidade de Porto Nacional - TO e, assim, proporcionar aos idosos que lá vivem
uma alimentação mais saudável.
Público-alvo:41 (quarenta e uma) pessoas, dentre elas 20 (vinte) idosos e
21(vinte e um) funcionários que vivem no “Lar de Idosos Tia Angelina” em Porto Nacional - TO.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O projeto será desenvolvido em cinco etapas, que poderão ser repetidas de
acordo com as necessidades observadas, com a contribuição do professor da disciplina de Olericultura (curso de Engenharia Agronômica), para que os estudantes e
os demais membros participantes possam ter orientações necessárias para o bom
desenvolvimento de todas as etapas do cultivo, participando diretamente de cada um
delas. Até o momento foram realizadas 03 (três) idas ao Lar de Idosos Tia Angelina
para visitação à horta, reconhecimento e exploração do espaço em que será feito o
plantio (10 de agosto); preparação da terra e realização de uma aula sobre plantio
(outubro e novembro).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A morosidade na entrega da “terra preta” por parte dos doadores para a execução do projeto.
Registro fotográfico:

Projeto: Um olhar para a preservação dos quelônios no Tocantins
Objetivos:
• Caracterizar os aspectos ecológicos nas populações de Podocnemis unifilis e
Podocnemis expansa (tamanho, taxas de crescimento, migração, abundância,
razão sexual, peso, morfometria e estrutura etária de quelônios), dentro do
Parque Estadual do Cantão.
• Auxiliar nos programas de manejo e conservação dessas espécies e execução
de atividades de Educação Ambiental junto à comunidade escolar e ribeirinha
da região do Parque Estadual do Cantão, município de Caseara-TO.
Público-alvo: 100 (cem) alunos das escolas da rede pública de Caseara-TO
nas primeiras atividades de educação ambiental. A população ribeirinha, moradores de
assentamentos e população local serão beneficiados no primeiro semestre de 2020.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades de extensão e pesquisa ocorreram dentro do prazo de 12 (doze)
meses. Até o momento, a equipe da Extensão da Unitins realizou atividades de preservação das espécies de quelônios, por meio de oficina de conscientização ambiental
e reciclagem de lixo, gincana, cine-debate e trilha ecológica, durante os dias 22 e 23
de outubro, com alunos das escolas municipais de Caseara-TO Branca de Neve (Pré-Escola) e Adelina da Costa Lima (Ensino Fundamental).
As atividades de pesquisa foram realizadas dos dias 23 a 25 de agosto e 25
a 27 de outubro, tendo como área de estudo um trecho de 20 km do Rio Araguaia,
às margens do Parque Estadual do Cantão, que consistem em coleta dos indivíduos, medições dos aspectos biométricos, obtenção de informações georreferenciais e
posterior soltura de indivíduos capturados. Os trabalhos de educação ambiental com
a comunidade escolar, ribeirinha e local, bem como de pesquisa continuarão sendo
desenvolvidos de forma integrada com os professores, pesquisadores, extensionistas,
técnicos e população de Caseara-TO no decorrer do primeiro semestre de 2020, com
o intuito de sensibilizar, provocar discussões e suscitar o envolvimento da comunidade
em geral na proteção, preservação e conservação das espécies de quelônios tão importantes para o equilíbrio ecológico.
Registro fotográfico:

Cine Escola/Cine Ciência
Ação de extensão, vinculada ao projeto “UniCidade”, em parceria com o “Cine
Escola: Luz, Câmera, Educação”, este por sua vez vinculado ao Núcleo de Estudos
em Direitos Humanos - NEDIH.
Objetivo: promover o ensino da ciência, tecnologia e inovação, focado na educação informal e na popularização da ciência para toda a sociedade.
Público-alvo: Alunos de escolas da rede estadual de ensino de Palmas-TO. Até
o momento, as ações atenderam 36 (trinta e seis) alunos do Colégio Estadual Criança
Esperança, 33 (trinta e três) alunos do Colégio Estadual São José e 55 (cinquenta e
cinco) alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins IFTO.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades foram desenvolvidas em 12 de setembro e 11 de outubro com alunos dos Colégios Criança Esperança e São José/IFTO, respectivamente. Os alunos
das instituições de ensino assistiram e discutiram o filme “Estrelas Além do Tempo” e
professores de física, filosofia, linguística e sociologia falaram sobre vários aspectos
da exploração espacial e a importância do Programa Apollo para a humanidade. Foram apresentadas as seguintes temáticas: a história do Programa Apollo; mulheres na
ciência e, por fim, a relação entre a ciência e os direitos humanos. As discussões do
filme foram seguidas de uma apresentação dos recursos pedagógicos da Musseum
Alliance para alunos e professores.
Registro fotográfico:

Núcleo de Estudos em Direitos Humanos – Nedih
Programa de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assun-

tos Comunitários - PROEX, com o objetivo de desenvolver atividades em direitos humanos na área de ensino, pesquisa e extensão.
Objetivos:
• Promover o intercâmbio técnico-científico entre Universidades, centros de
pesquisa e de ensino e entidades de defesa e promoção em direitos humanos,
públicos e privadas, em nível estadual;
• Organizar e participar de eventos científicos, atribuindo publicidade institucional
aos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo;
• Fomentar o debate sobre os direitos humanos na comunidade acadêmica, bem
como na sociedade em geral.
Público-alvo: Comunidade acadêmica da Unitins e demais IES, escolas, instituições públicas e privadas ligadas à temática de direitos humanos e população em
geral. As ações do NEDIH durante o ano de 2019 contabilizaram a participação de 58
(cinquenta e oito) pessoas, dentre elas acadêmicos da Unitins e servidores técnico-administrativos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Reestruturação do Regimento Interno do Nedih, que foi protocolado junto à
Coordenação de Órgãos Colegiados Superiores em 01/04/2019; solicitação de institucionalização do Grupo de Estudos em Direitos Humanos e Políticas Públicas -GEDIHP
junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no dia 11/04/2019; elaboração de
justificativa diante da negativa da Câmara de Pesquisa e Pós- Graduação com relação
à criação do GEDIHP (protocolada em 27/07/2019); solicitação de alteração do nome
de página no site da Unitins de Oeca (Observatório Estadual da Criança e do Adolescente) para Oedih (Observatório Estadual em Direitos Humanos), que foi concluída
pela Ascom/Unitins no dia 19/07/2019; submissão em 15/08/2019 de proposta de
plano de trabalho no âmbito do projeto “Cine nas Escolas: luz, câmera, educação”, desenvolvido pelo Nedih, para concorrer ao Edital Proex nº 02/2019 - Pibiex, referente ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão; definição dos eixos temáticos do Gedih e reuniões nos meses de outubro (dias 02, 03, 07 e 16) para articulação
de seus respectivos integrantes.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Período de adaptação com a coordenação do Nedih e morosidade nas respostas das outras instâncias da Universidade para a plena funcionalidade do Núcleo.
Registro fotográfico:

II Semana de Direitos Humanos da Unitins
A 2ª edição da Semana de Direitos Humanos da Unitins teve como tema “Em
que cidade você se encaixa?”.
Objetivo: Analisar e refletir em que espaço econômico e social cada habitante
está inserido no contexto das cidades, a exemplo de Palmas-TO, considerando que o
direito humano à cidade faz parte dos direitos difusos e coletivos e que, portanto, deve
ser o componente norteador das formulações de políticas públicas que garantem o
acesso de todas as pessoas aos espaços e bens das cidades, ajudando no avanço e
na construção de uma sociedade mais justa, livre e democrática.
Público-alvo: Participaram do evento cerca de 300 (trezentas) pessoas, dentre
elas alunos e professores da Unitins e de outras instituições de ensino, segmentos
sociais, instituições voltadas aos direitos humanos, representantes do poder público,
policiais militares e comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento foi realizado nos dias 30 e 31 de outubro do corrente ano e contou
com uma série de discussões, por meio de minicurso e mesas temáticas, envolvendo
a temática do direito à cidade, a exemplo do uso das drogas, acessibilidade para as
pessoas idosas e pessoas com deficiência, mobilidade urbana para as mulheres e
a importância da participação social na promoção de espaços mais inclusivos. Além
disso, somaram ao evento uma encenação teatral intitulada Ser Velho, do projeto
UMA vez Teatro, vinculado ao curso de Teatro da UFT, exposição da II Mostra de Fotografia da Unitins, apresentação do grupo Candeias de Capoeira e oficinas de slackline
e grafite, enquanto manifestações artísticas urbanas que possibilitam a construção de
espaços de formação e integração social.
Registro fotográfico:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão – Pibiex
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão - Pibiex é um dos
programas desenvolvidos pela Unitins para a implementação de sua política institucional de extensão universitária.
Objetivos:
• Contribuir para a formação de extensionistas e formação acadêmica e cidadã
de estudantes em todas as áreas do conhecimento;
• Promover o envolvimento de discentes e servidores em atividades de extensão,

•
•
•
•

favorecendo a integração entre os Câmpus da Unitins e a Sociedade;
Contribuir para o processo de fortalecimento social e cultural relacionados ao
perfil de cada câmpus da Unitins;
Estimular a participação do corpo discente nas atividades de Extensão;
Promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária;
Proporcionar ao estudante bolsista a aprendizagem de conceitos e metodologias
relacionados à extensão e a vivência de produção de conhecimento acadêmico
socialmente responsável.

Público-alvo: Discentes regularmente matriculados e frequentando um dos cursos ofertados pela Unitins durante a vigência da bolsa, que não seja beneficiário de
outro tipo de bolsa da instituição e tenha disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais
para exercer as atividades no âmbito da proposta de plano de trabalho aprovada. O
Edital Proex Nº 02/2019 - Pibiex disponibilizou 31 (trinta e uma) bolsas, distribuídas
entre os 04 (quatro) câmpus da Unitins que, ao final do processo de seleção, contemplaram os alunos da seguinte forma: 7 (sete) bolsistas de Araguatins, 7 (sete) de
Augustinópolis, 5 (cinco) de Dianópolis e 12 (doze) de Palmas. A vigência da bolsa
compreende o período de setembro a fevereiro de 2020.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Elaboração edital Pibiex; Divulgação do Edital; Período para envio das propostas (projetos); Análise das 42 propostas que foram recebidas; Divulgação dos resultados das etapas do Edital; Acompanhamento das atividades dos bolsistas no âmbito
de seus projetos; Orientação e apoio na execução das ações; Acompanhamento dos
relatórios de frequência e parciais, bem como envio das solicitações para pagamento
das bolsas. As atividades estão sendo executadas desde o início de setembro.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Morosidade de alguns professores proponentes em sanar as pendências de
seus projetos para que, assim, pudessem concorrer em tempo hábil ao Edital Pibiex
com projetos devidamente institucionalizados.
Registro fotográfico de algumas das ações no âmbito do Pibiex:

Alguns projetos de extensão institucionalizados na Proex e executados no âmbito dos cursos de graduação

72 Projetos submetidos na coordenadoria
de Extensão e
Desenvolvimento social/Proex

50 Institucionalizados no âmbito da câmara de
extensão em desenvolvimento
17 Pendentes
03 Reprovados
02 Desistências

Apoio para desenvolvimento e suporte de plataformas tecnológicas no Ruraltins
Este projeto é realizado em parceria com o Ruraltins.
Objetivos:
• Propiciar a intervenção prática dos estudantes da Unitins por meio do
desenvolvimento de tecnologias que irão contribuir para sua formação
profissional;
• Colaborar para a melhoria das ações do Ruraltins junto às comunidades do
campo.
Público-alvo: A ação tem como público-alvo: técnicos do Ruraltins, produtores
e agricultores do estado do Tocantins. Aproximadamente 107 (cento e sete) pessoas
foram beneficiadas diretamente pelo projeto. Participaram do projeto 5 (cinco) discentes e 2 (dois) docentes do curso de Sistemas de Informação da Unitins.
Status: Em execução.
Projeto de extensão oficinas de letramento: práticas de leitura e escrita no
ensino fundamental II
Objetivos:
• Promover o envolvimento dos acadêmicos-estagiários do curso de Letras 
Câmpus Araguatins em ações extensionistas;
• Contribuir na formação complementar dos acadêmicos, por meio da realização
de oficinas de letramento.
Público-alvo: Alunos do 6º ano do ensino Fundamental II da Escola Estadual
Aldinar Gonçalves de Carvalho em Araguatins. Participaram do projeto 2 (dois) docentes, 6 (seis) discentes e contou com a participação média de 60 (sessenta) pessoas

da comunidade externa.
Status: Finalizado em junho.
Projeto de extensão declarando com sucesso IRPF – ITR
Este projeto é uma iniciativa da Coordenação de Ciências Contábeis do Câmpus
de Augustinópolis e está na sua 3ª edição.
Objetivos:
• Proporcionar aos acadêmicos a ampliação do conhecimento teórico junto à
comunidade das rotinas desenvolvidas por um profissional de contabilidade;
• Contribuir para desenvolver habilidades necessárias para a prestação de
serviços à sociedade, por meio da assimilação da legislação e a prática;
• Promover o conhecimento teórico e prático sobre a Declaração do Imposto de
Renda sobre Pessoa Física (DIRPF) e a Declaração do Imposto sobre a Renda
de Propriedade Territorial Rural (DIRPF), bem como
• Atender os produtores rurais de forma gratuita e especializada.
Público-alvo: Foram envolvidos 59 (ciquenta e nove) discentes e 14(catorze)
docentes do curso de Ciências Contábeis. O referido projeto atendeu até o momento
50 (cinquenta) produtores rurais que residem no município de Augustinópolis.
Status: Em execução.
Projeto de extensão monitoramento agrometeorológico e previsão de tempo e clima para o estado do Tocantins
O projeto está em execução desde outubro de 2017.
Objetivo: Manter de forma contínua o monitoramento agrometeorológico no estado do Tocantins, gerando e fornecendo informações que cheguem a tempo e de uso
efetivo pela sociedade.
Público-alvo: O público-alvo do projeto são setores diversos da agropecuária e
sociedade civil, tendo abrangência para os 139 (cento e trinta e nove) municípios do
estado do Tocantins. A divulgação das informações é feita por meio de boletins divulgados no portal da Unitins e de responsabilidade do Nemet/RH  Núcleo Estadual de
Meteorologia e Recursos Hídricos da Unitins.
Status: Contínuo.
Projeto de extensão Pré-vestibular solidário
Objetivo: Auxiliar para estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do
Ensino Médio - Enem, bem como vestibular da Unitins.
Público-alvo: Atende alunos com vulnerabilidade econômica concluintes do
ensino médio em escolas públicas no município de Augustinópolis, ofertando aulas
gratuitas de disciplinas que obrigatoriamente compõem a grade de conhecimentos exigida como requisito para a realização dessas provas. Participam do projeto 11(onze)
discentes, 1(um) docente e 32 (trinta e dois) alunos da comunidade externa.
Status: Em execução.

Projeto de Extensão Universidade em Ação nas escolas de Ensino Médio
de Augustinópolis e Sampaio
Objetivo:
• Promover o envolvimento dos discentes do curso de Ciências Contábeis em
ações extensionistas,
• Promover aos alunos de escolas públicas conhecimentos sobre a importância
da educação financeira e do consumo sustentável.
Público-alvo: Alunos de escolas pública. O projeto está sendo executado sob a
coordenação do professor Marcos Aurélio Cavalcante do curso de Ciências Contábeis
em Augustinópolis e já foram beneficiados 425 (quatrocentos e vinte e cinco) alunos
do Ensino Médio nas Escolas Manoel Vicente de Sousa em Augustinópolis e Escola
Estadual Sampaio. Participaram da primeira etapa do projeto 2 (dois) docentes e 6
(seis) discentes.
Status: Em andamento.
Projeto de Extensão Restauração Ecológico-Econômica em áreas degradadas e alteradas no estado do Tocantins (Restaura - TO)
Este projeto é em parceria com a Seagro e Ruraltins.
Objetivo: Promover formas alternativas de restauração de passivos ambientais
em APPs e RLs alteradas e degradadas do estado do Tocantins para diminuir o custo
do produtor rural e gerar renda alternativa em longo prazo.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante a Agrotins 2018 foi realizado a doação de cerca de 200.000 (duzentos
mil) sementes de 20 (vinte) espécies arbóreas para mais de 400 (quatrocentos) produtores rurais de 80 (oitenta) municípios do Tocantins, construiu-se um amplo banco
de germoplasma (mais de 800 mil de sementes de 50 espécies) por meio da cooperação entre extensionistas rurais do Ruraltins, servidores do Ministério Público Estadual
(MPE), e apoio logístico da Embrapa.
Público-alvo: O projeto atende as propriedades rurais, lotes ou áreas públicas
abrangendo os municípios de Palmas, Porto Nacional, Miranorte, Lajeado, Aparecida
do Rio Negro, Aliança do Tocantins e Monte do Carmo. També estão envolvidos dois
docentes da Unitins.
Status: Em andamento.
Projeto de extensão Cidadão nota 10
Objetivo: Contribuir com os alunos do ensino fundamental da rede pública para
a ampliação dos conhecimentos sobre os direitos fundamentais e educação financeira
básica para que eles se emancipem enquanto cidadãos brasileiros.
Público-alvo: Acadêmicos do curso de Direito e acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. Foram envolvidos cerca de 20 (vinte) discentes, 2 (dois) docentes e o
alcance de cerca de 400 (quatrocentas) pessoas da comunidade externa.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Esse projeto visa promover aos acadêmicos do curso de Direito uma formação
específica sobre os direitos fundamentais, e aos alunos de Ciências Contábeis uma
formação específica sobre educação financeira pessoal, bem como habilitá-los para
falar em público, com a função de proporcionar uma intervenção social nos alunos do
ensino fundamental.
Status: Em andamento.
Projeto de Extensão I Feira de Linguagem da Unitins do câmpus de Augustinópolis 2019
Objetivos:
• Desenvolver por meio de uma abordagem sobre o fenômeno da variação
linguística, a erradicação do preconceito linguístico e a ampliação da
competência linguística;
• Promover integração social dos participantes do projeto, em específico
aos alunos do 10º Período do Curso de Ciências Contábeis do Câmpus de
Augustinópolis da Unitins.
Público-alvo: Alunos do 10º Período do Curso de Ciências Contábeis do câmpus de Augustinópolis da Unitins e comunidade externa. Ao todo foram envolvidos na
proposta 2 (dois) docentes, 54 (ciquenta e quatro) discentes e cerca de 74 (setenta e
quatro) pessoas da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Este projeto visa desenvolver atividades junto à comunidade acadêmica competência linguística para atuar na comunicação em suas várias funções e usos, bem
como a aproximação da comunidade acadêmica com a comunidade externa.
Status: Em andamento.
Projeto de Extensão - Programa de sensibilização e conscientização rural
sobre o uso e descartes de resíduos de agrotóxicos no assentamento rural de
Serra do Taquaruçú - Palmas - To
Objetivo: Conscientizar ambientalmente os produtores rurais do Assentamento
Serra do Taquaruçu, sobre a problemática do uso e descartes indevidos de agrotóxicos.
Público-alvo: Produtores rurais do Assentamento Serra do Taquaruçu.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Visa promover cursos de extensão universitária sobre o perigo do uso indevido
de agrotóxicos, descartes inadequados ou o não descarte, tríplice lavagem, classificação dos agrotóxicos e medidas preventivas de acidentes. Foram envolvidos na
proposta 1(um) docente, 1(um) discente e 6 (seis) representantes da administração
do assentamento.
Status: Em desenvolvimento.

Projeto de extensão as consequências da redução da maioridade penal
Objetivos:
• Fomentar discussões a respeito das possíveis consequências da redução da
maioridade penal na contemporaneidade;
• Socializar a realidade do sistema socioeducativo no estado do Tocantins.
Público-alvo: Acadêmicos do curso de Serviço Social e comunidade acadêmica interna e externa e profissionais da área. Estiveram envolvidos na proposta 01(um)
docente, 50 (ciquenta) discentes e cerca de 110 (cento e dez) pessoas da comunidade
externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizados grupos de estudo acerca da temática, uma visita técnica ao
Centro de Atendimento Socioeducativo, que teve como objetivo propiciar aos acadêmicos a vivência na realidade das discussões iniciadas em sala de aula. Foi realizado
ainda um seminário no qual aconteceram mesas redondas com profissionais de entidades defensoras de adolescentes. A proposta alcançou seu objetivo de promover a
extensão, bem como de fomentar a pesquisa da temática, levando o diálogo democrático sobre a redução da maioridade penal para a comunidade externa.
Alguns eventos de extensão institucionalizados na proex e executados no
âmbito dos cursos de graduação
116 Eventos de extensão submetidos e
Institucionalizados na
coordenadoria de extensão e desenvolvimento
social/Proex

Araguatins – 21 Eventos
Augustinópolis – 28 Eventos
Dianópolis – 22 Eventos
Palmas – 45 Eventos

Sessão de cinema e debate
Objetivo: Oferecer espaços de debate por meio da arte fílmica e favorecer a
interdisciplinaridade no ensino.
Público-alvo: Discentes da Unitins e faculdade Itop. Neste evento participaram
90 (noventa) pessoas, dentre eles 03 (três) docentes, 47 (quarenta e sete) discentes e
37 (trinta e sete) pessoas da comunidade externa.
Relacionamentos abusivos e seus impactos jurídicos
Objetivo: Alertar o público feminino de como identificar um relacionamento abusivo e o verdadeiro impacto e implicação que essa relação tem na vida da vítima.
Público-alvo: As palestras foram voltadas para encorajar as mulheres a libertarem-se e protegerem-se desse tipo de relacionamento de uma forma motivacional e
informativa. Participaram do evento 295 (duzentas e noventa e cinco) pessoas.
Cine debate: os desafios de ser mulher frente o atual contexto social, econômico e político
Objetivo: Proporcionar um espaço de reflexão e debate proporcionando aos
participantes conhecimentos e senso crítico contra a cultura machista e reiterando
sobre igualdade e respeito entre os papéis do homem e da mulher na sociedade.

Público-alvo: Participaram do evento 36 (trinta e seis) servidores da Unitins.
Visita ao Nuta
Objetivo: Relacionar os estudos desenvolvidos em sala de aula na disciplina
de Antropologia aos cuidados com o acervo e preservação de vestígios e materiais
históricos.
Público-alvo: Acadêmicos do curso de Serviço Social. Participaram desta ação
32 (trinta e duas) pessoas, dentre elas: 02 (dois) docentes e 30 (trinta) discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas em março despertaram nos acadêmicos do curso
de Serviço Social o interesse sobre o acervo do Nuta e a apreciação de visitação a museus. O encontro finalizou com uma roda de conversa para alinhamento da disciplina
com as palestras ofertadas pelo núcleo.
Diálogos sobre o novo marco regulatório das Organizações da Sociedade
Civil (OSC) e promoção da saúde
Objetivos:
• Ampliar e trazer conhecimento para os ouvintes a respeito da importância da
OSC;
• Fortalecer política e tecnicamente as OSC para que continuem desenvolvendo
suas ações em prol da sociedade, diante da nova legislação que estabeleceu
um marco regulatório inédito no país.
Público-alvo: Participaram 38 (trinta e oito) pessoas, dentre elas 6 (seis) docentes, 35 (trinta e cinco) discentes e 2 (duas) pessoas da comunidade externa.
I Semana acadêmica integrada dos cursos de direito Unitins e Uft: pela
conscientização e valorização do ensino público
Objetivos:
• Promover a integração entre os cursos de direito da Unitins e UFT no mês de
abril, abordando nas oficinas e palestras, temas referentes ao Ensino Público a
partir de termos técnicos e filosóficos utilizados no âmbito jurídico;
• Participar do Júri Simulado como uma prática e experimentação de como é
atuar como defensores, promotores e jurados
Público-alvo: Participaram aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta) pessoas, 17 (dezessete) docentes, 363 (trzentos e sessenta e três) discentes, 100 (cem)
pessoas da comunidade externa.
Inventário Florestal
O curso aconteceu no mês de maio.
Objetivos:
• Capacitar os acadêmicos do 9º período do curso de Engenharia Agronômica da
Unitins a realizar um Inventário Florestal a partir das técnicas e equipamentos
ministrados durante o curso;
• Participar de uma aula prática numa área de cerrado no câmpus Graciosa.

Público-alvo: Acadêmicos do 9º período do curso de Engenharia Agronômica
da Unitins Beneficiados: Participaram 02 (dois) docentes e 22 (vinte e dois) discentes.
Autocad aplicado às Ciências Agrárias
O curso foi ministrado em junho.
Objetivo: Capacitar os alunos do 7º período de Engenharia Agronômica para
utilizar o programa AutoCad. O programa é utilizado para desenhos assistidos por
computador e é responsável por criar projetos.
Público-alvo: Alunos do 7º período de Engenharia Agronômica. Participaram
deste curso, 28 (vinte e oito) pessoas sendo 01 (um) docente e 27 (vinte e sete) discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As aulas aconteceram no câmpus Graciosa no Labin I, onde os alunos puderam
aprender as ferramentas do programa.
Ciclo de oficinas técnicas
Objetivo: Fomentar na comunidade local o envolvimento em assuntos técnicos
relacionados à segurança da informação e o ambiente que propicie modelo moderno
de desenvolvimento adotado por grandes fábricas de software.
Participaram deste evento 196 (cento e noventa e seis) pessoas, 5 (cinco) docentes, 173 (cento e setenta e três) discentes (Unitins e IFTO) e 18 (dezoito) pessoas
da comunidade externa.
terna.

Público-alvo: Alunos do curso de Sistemas de Informação e comunidade ex-

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram ministradas palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e
seus impactos na proteção de dados institucionais; Antivírus e sua próxima geração;
atividades no LABIN I com demonstrações de ataque, defesa, garantia de segurança
foram realizadas de forma concorrente; oficinas técnicas voltadas para o conhecimento de tecnologias difundidas, dentre outras.
Status: Evento realizado em junho.
III Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão
Objetivo: Discutir sobre a saúde mental e apontar caminhos de como as pessoas, a universidade e escola podem superar esse desafio contemporâneo.
Público-alvo: Docentes, discentes e comunidade externa. Participaram deste
evento 103 (cento e três) pessoas, entre docentes, discentes e pessoas da comunidade externa.
Status: O evento foi realizado em junho.

Conhecendo o Tribunal de Justiça
Objetivo: Conhecer os procedimentos realizados nos julgamentos em 2ª instância no âmbito da justiça estadual.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nessa ação os acadêmicos puderam vivenciar e acompanhar o processo de
julgamento dos recursos nas Câmaras Cíveis e no Pleno do Tribunal de Justiça.
Beneficiados: Participaram desta ação, 01 (um) docente e 21 (vinte e um) discentes.
Status: Realizado.
Autismo: conhecer para atender, entender para incluir
Objetivo: Conhecer sobre o autismo.
Público-alvo: Docentes, discentes e comunidade externa. Participaram do
evento, 11(onze) docentes, 181(cento e oitenta e um) discentes e 21 (vinte e uma)
pessoas da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 02 de Abril foi realizada em Araguatins uma Roda de Conversa sobre
Autismo, para toda a comunidade acadêmica do Câmpus. A data é considerada o
Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A roda de
conversa teve a seguinte temática: “Autismo: Conhecer para Entender, Entender para
Incluir” e contou com a fala de professores, psicólogos, assistentes sociais e neuropsicopedagoga.
I Encontro em comemoração ao dia do Pedagogo e Letrólogo o câmpus
de Araguatins e lançamento do livro: “A gestão da escola e a produtiva relação
com a comunidade”
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos dos cursos de licenciatura de Pedagogia e Letras, uma reflexão sobre o papel do “Educador e os desafios de ensinar no
século XXI”.
Público-Alvo: Acadêmicos dos cursos de licenciatura de Pedagogia e Letras.
Participaram desse evento 20 (vinte) docentes, 202 (duzentos e dois) discentes e 80
(oitenta) pessoas da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento foi realizado no dia 20 de maio de 2019, no auditório do câmpus de
Araguatins e proporcionou aos acadêmicos dos cursos de licenciatura de Pedagogia
e Letras, uma reflexão sobre o papel do “Educador e os desafios de ensinar no século
XXI”. O encontro contribuiu para uma melhor compreensão dos avanços e dos desafios que o país precisa superar para alcançar o nível educacional almejado.
Educação física escolar: desafios e perspectivas
Objetivo: Compreender a importância da disciplina Educação Física na educação básica.

Público-alvo: Docentes, discentes e comunidade externa. Participaram deste
evento 04 (quatro) docentes, 24 (vinte e quatro) discentes e 03 (três) pessoas da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Para compreender foram realizadas em junho palestras com temas relacionados à inclusão, interação do indivíduo, compromissos e desafios do professor de educação física na escola pública. O evento contribuiu na aprendizagem dos acadêmicos
do conteúdo e ementa da disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física.
Arte como benefício da saúde na melhor idade
Objetivo: Fortalecimento de vínculo entre idosos e acadêmicos em Araguatins
promovendo um momento de descontração e lazer para os idosos.
Público-Alvo: Docentes, discentes e comunidade externa. Participaram das atividades 07 (sete) docentes, 06 (seis) discentes, idosos envolvidos e 1 (uma) pessoa
da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento foi realizado em abril no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo em Araguatins promovendo um momento de descontração e lazer para os idosos. Foram desenvolvidas orientações sobre arteterapia e seus benefícios; atividades
de expressão pessoal e a exposição dos trabalhos produzidos pelos idosos.
Status: Evento realizado – Projeto em andamento.
Conhecendo as formas de artes visuais
Objetivo: Conhecer e explorar diversos materiais para a produção e conhecimento das formas de artes visuais.
Público-alvo: Docentes e discentes dos cursos de Letras e Pedagogia do Câmpus de Araguatins. Participaram desse evento 06 (seis) docentes e 30 (trinta) discentes dos cursos de Letras e Pedagogia.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Esse evento foi realizado em maio e explorou diversos materiais para a produção e conhecimento das formas de artes visuais. Os discentes do Câmpus de Araguatins puderam conhecer um pouco mais sobre a história de algumas das artes visuais
tais como pintura, escultura, cerâmica, fotografia e artesanato.
Educação para o trânsito, capacitando os mototaxistas de Araguatins
Objetivo: O evento foi realizado em abril no Câmpus Araguatins, com o objetivo de promover a conscientização e fortalecimento de valores como a cidadania e a
educação.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa (mototaxistas de Araguatins). Participaram 11 (onze) docentes, 181(cento e oitenta e um)
discentes e 21 (vinte e um) pessoas da comunidade externa.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas contribuíram para formação do cidadão incluindo o
seu lado profissional; conscientização do mototaxista sobre a importância de respeitar
a legislação de trânsito; discussão sobre a importância do uso dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs tanto para o veículo, profissional e o usuário do serviço. O
evento foi de grande relevância tanto para a comunidade acadêmica da Unitins, como
para a sociedade. Os mototaxistas avaliaram o evento como algo positivo e que trouxeram contribuições significativas para seu trabalho no dia a dia.
Status: Realizado.
Produção de textos poéticos
Objetivo: Promover momentos de integração do conhecimento universitário
com o ambiente cultural da cidade.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa. Participaram 03 (três) docentes, 24 (vinte e quatro) discentes e 50 (cinquenta) pessoas da
comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No dia 31 de maio de 2019 aconteceu na Casa da Cultura de Araguatins, o 37º
Sarau Cultural de Araguatins. Os acadêmicos do 1º período de Letras da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) apresentaram ao público Araguatinense diversos
textos poéticos sobre o Rio Araguaia, produzidos nas aulas da disciplina Leitura e
Produção Textual. O evento promoveu um momento de integração do conhecimento
universitário com o ambiente cultural da cidade.
Status: Realizado.
Dia mundial de combate à tuberculose
Objetivo: No dia 29 de março foi realizado o evento com o objetivo de alertar a
população sobre a gravidade da tuberculose.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nesse sentido foram desenvolvidas orientações acerca dos fatores de risco,
diagnóstico e tratamento da doença.
Público-alvo: Discentes do curso de enfermagem do Câmpus de Augustinópolis e os pacientes do posto de saúde da cidade de Praia Norte. Este evento teve a
participação de 25 pessoas.
Status: Realizado.
Higiene infantil
Objetivo: Sensibilização, orientação e prevenção acerca das doenças da infância a pais e responsáveis do povoado Agrovila em Praia Norte - TO.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa. Participaram desta ação 01 (um) docente, 04 (quatro) discentes e 08 (oito) pessoas da
comunidade externa.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento Higiene Infantil aconteceu no dia 08 de maio sob a coordenação do
curso de Enfermagem do Câmpus de Augustinópolis. Nessa ocasião os palestrantes
realizaram ações de promoção e educação em saúde como medida de prevenção a
crianças de 0 a 5 (cinco) anos do povoado Agrovila em Praia Norte - TO. O evento
proporcionou a sensibilização, orientação e prevenção acerca das doenças da infância
a pais e responsáveis.
Status: Realizado.
Prevenção e combate à hipertensão
Objetivo: Prevenção e combate a Hipertensão por meio do estímulo a práticas
saudáveis.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa. Participaram desta ação, 02 (dois) docentes, 04 (quatro) discentes e 40 (quarenta) pessoas
da comunidade externa.
Detalhamento das Atividades desenvolvidas
No dia 25 de abril foi realizado no Câmpus de Augustinópolis o evento Prevenção e combate à Hipertensão que desenvolveu ações de promoção à saúde, por meio
do estímulo a práticas saudáveis. As atividades desenvolvidas estimularam hábitos
saudáveis como medida preventiva da doença e promoveram ações de monitoramento de índices pressóricos e glicêmicos da população.
Status: Realizado.
Dia mundial de combate à violência contra pessoas idosas
Objetivo: Informar aos idosos que frequentam o Centro de Referência de Assistência Social em Augustinópolis, sobre os diversos tipos de violência contra a pessoa
idosa.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa. Participaram do evento 02 (dois) docentes, 05 (cinco) discentes e 39 (trinta e nove) pessoas
da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas em junho demonstraram o reconhecimento dos tipos de violência, a luta contra esses abusos, como eles podem denunciar e informar
quanto aos direitos garantidos nos instrumentos legais para este segmento.
Status: Realizado.
Semana de imunização na escola
Objetivo: Prevenir as doenças imunopreviníveis.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa. Participaram desta ação 02 (dois) docentes, 07 (sete) discentes e 345 (trezentos e quarenta
e cinco) pessoas da comunidade externa.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
No período de 08 a 12 de abril foram realizadas ações de prevenção de doenças imunopreviníveis, sob a coordenação do curso de Enfermagem do Câmpus de
Augustinópolis. Nesta ocasião os discentes ofertaram a atualização do cartão vacinal
de crianças e adolescentes e orientações quanto à prevenção de doenças de acordo
com a faixa etária de cada criança em escolas municipais e estaduais do município de
Praia Norte - TO.
Status: Realizado.
I talk show – Dia do contabilista
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos e a comunidade externa esclarecimentos acerca da profissão e sua atuação nas diversas áreas.
Público-alvo: Docentes, discentes e pessoas da comunidade externa. Participaram das atividades 13 (treze) docentes, 104 (cento e quatro) discentes e 30 (trinta)
pessoas da comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento foi realizado no mês de abril com o intuito de propiciar aos acadêmicos
e a comunidade externa acerca da profissão e sua atuação nas diversas áreas. Foi
apresentado ao público conteúdos como o conhecimento acerca da profissão contábil,
bem como a atuação tecnológica no meio. Este evento possibilitou ao público presente
esclarecimentos acerca do tema, bem como a valorização da profissão no meio acadêmico.
Status: Realizado.
Ensinar e aprender na Contabilidade
Objetivo: Difundir os conhecimentos adquiridos desde o início da disciplina de
Tópicos especiais em Contabilidade.
Público-alvo: Professores e discentes. Participaram do evento 01 professor e
38 discentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento foi realizado no mês de Maio tendo como proposta a difusão do conhecimento adquiridos desde o início da disciplina de Tópicos especiais em Contabilidade. No evento houve a interação dos presentes, uma vez que a turma foi dividida em
grupos de estudos que socializavam entre si suas experiências, e ao final foi realizado
um momento de tirar dúvidas, pontuou-se que a proposta atingiu seu objetivo, uma
vez que os alunos demostraram domínio sobre a temática e souberam responder aos
questionamentos expostos.
Status: Realizado.
Encontro de ciências criminais da Unitins
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos e à comunidade em geral o conhecimento acerca do populismo penal e da proteção dos Direitos Humanos.

Público-alvo: Docentes, discentes e pessoa da comunidade externa. Participaram do evento 07 (sete) docentes, 112 (cento e doze) discentes e 1(um) pessoa da
comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Essas atividades proporcionaram a disseminação dos conhecimentos aos acadêmicos e à comunidade em geral acerca da importância do estudo científico da criminologia e sistema penal. Com ativa participação da plateia com perguntas e debates.
E ao final, foi doado um livro do palestrante para o acervo da Unitins do Câmpus de
Augustinópolis.
Status: Realizado.
Curso para gestantes
Objetivo: Ofertar ações de promoção, prevenção e bem-estar físico e mental de
saúde das gestantes e seus parceiros.
Público-alvo: Gestantes e seus parceiros que são acompanhados Participaram
06 (seis) docentes, 05 (cinco) discentes e cerca de 10 (dez) grávidas pelas ESF dos
municípios de Praia Norte (USF I).
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Foram realizadas por meio de palestras educativas com abordagem dos temas
(mudanças físicas, hormonais e comportamentais durante o período gravídico-puerperal, importância do pré-natal e amamentação, situações de urgência e emergência
ao recém-nascido, conscientização e estímulo ao autocuidado na gestação e elevação
da autoestima), realizada pelos acadêmicos e docentes. Constatou-se durante o curso
que houve baixa adesão dos parceiros, apesar da intensa mobilização realizada, porém avalia-se positivamente a proposta e seu objetivo.
Status: Realizado.
Semana do bebê: todos juntos pela primeira infância
Objetivos: Promover orientações sobre a sexualidade, com foco nos direitos
sexuais e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, por meio de debates.
Público-alvo: Docentes, discentes e comunidade externa. Participaram do
evento 02 (dois) docentes, 10 (dez) discentes e 240 (duzentas e quarenta) pessoas da
comunidade externa.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento buscou dar orientações sobre a sexualidade, com foco nos direitos
sexuais e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, por meio de debates
que trataram as consequências de uma gravidez precoce e a importância da sensibilização da utilização dos preservativos masculinos e femininos para evitar a disseminação de DST’s, buscou-se ainda estimular os adolescentes a visitarem as unidades
básicas de saúde para realização de testes rápidos de HIV e sífilis.
Status: Realizado.

Simpósio de enfermagem: os desafios da enfermagem para uma prática
com equidade
Objetivo:
• Proporcionar experiência de aprendizagem mútua e conhecimento profissional
aliada à melhor qualidade da capacitação técnica e inserção do conjunto de
profissionais ligados à assistência;
• Formar profissionais com capacidade de interagirem com a sociedade de forma
a aprender novas formas da equipe de enfermagem.
Público-alvo: Discentes, docentes e comunidade externa. Participaram do
evento 317 discente e 13 docentes.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O evento proporcionou visibilidade da enfermagem junto a sociedade, bem
como aprimorou os conhecimentos técnico-científicos e a valorização do talento na
área científica, com pesquisa em saúde, instrumentalizou os discentes para adquirir
condições de avaliar e tomar decisões profissionais adequadas, capaz de diferentes
formas de interação relacional com outros profissionais de saúde e com o público em
geral. Beneficiados: Participaram do evento 317 discente e 13 docentes.
Status: Realizado.
Programa de Extensão - Escola de línguas
Objetivo: A escola de Línguas tem como finalidade oportunizar ensino de qualidade de idiomas para a comunidade acadêmica e externa na modalidade presencial,
com o intuito de colaborar com a democratização do acesso às diferentes formas de
comunicação.
CURSO
Inglês Intermediário
Inglês Instrumental
Inglês Acadêmico - 2
turmas
Inglês Conversação - 2
turmas
Espanhol Básico

Espanhol Intermediário

Libras Básico - 2 turmas

PÚBLICO-ALVO
Acadêmicos da Unitins e Comunidade
Externa
Acadêmicos da
Unitins e
Comunidade Externa

QUANTITATIVO
25 cursistas
21 cursistas

Acadêmicos da Unitins

39 cursistas

Docentes da Unitins

8 cursistas

Servidores e Técnicos- Administrativos		
da Unitins;
Acadêmicos da Unitins e Comunidade
Externa
Servidores e Técnicos- Administrativos da
Unitins; Acadêmicos da Unitins e
Comunidade Externa
Servidores e Técnicos- Administrativos da
Unitins; Acadêmicos da Unitins; Funcionários da Assembleia Legislativa, e
Comunidade Externa

25 cursistas

20 cursistas

50 cursistas

Libras Intermediário - 2 turmas

Servidores e Técnicos- Administrativos da
Unitins; Acadêmicos da Unitins; Professores da rede de ensino, e Comunidade
Externa

Total de Turmas: 12

50 cursistas
Total de cursistas:
238

Detalhamento das atividades/ data de execução
2019.1 - Abertura de editais; realização de inscrições; Aula Inaugural 01/04/19;
Período de aulas - 01/04/19 a 15/06/19. 2019.2 - Abertura de editais; realização de
inscrições; Aula Inaugural 09/09/19; Período de aulas - 09/09/19 a 18/11/19.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Espaço físico - a cada início de semestre tem-se essa preocupação, pois nunca
se sabe ao certo quantas turmas poderão ser ofertar. A direção do campus só consegue confirmar o espaço disponível após o atendimento da demanda dos cursos de
Graduação e oferta de nossos cursos fica dependendo disso. Além disso, sempre há
reclamação dos cursistas em relação a acústica da sala, ao barulho do ar-condicionado e à falta de cortinas nas salas para as aulas que acontecem no período da tarde.
Material audiovisual – os cursos de idiomas, para serem ofertados com qualidade, necessitam de material audiovisual de boa qualidade. Foram recebidas várias
reclamações dos cursistas acerca, principalmente, do som que não permitia boa compreensão das aulas, principalmente do curso de Espanhol.
Registro fotográfico:

Coordenadoria de assuntos estudantis e esporte
A Coordenadoria de Assuntos Estudantis e Esporte é responsável pela coordenação, planejamento, execução, controle, avaliação e monitoramento das ações e serviços inerentes aos assuntos estudantis, às ações afirmativas, estágio não obrigatório
e esportes vinculados à coordenadoria.
Ações
Estágio não obrigatório - Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008
Objetivo: Articular a teoria com a prática, como instrumento de integração, por
meio da vivência de situações reais de trabalho, aperfeiçoando o conhecimento técnico, cultural, científico e o relacionamento interpessoal humanizado.

Público-alvo: 65 (sessenta e cinco) acadêmicos regularmente matriculados nos
04(quatro) câmpus, encaminhados para o campo de estágio não obrigatório. Vários
acadêmicos foram selecionados pelo Programa Oportunidade Jovens, programa de
Governo do Estado do Tocantins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Até o presente momento o câmpus de Araguatins não foi contemplado com as
vagas de estágio, conforme programa de governo. Seria importante a disponibilização
das vagas, considerando que os acadêmicos criaram expectativas com a possibilidade
do estágio não obrigatório.
Registros fotográficos:

Acadêmica Kamila, Serviço Social, estagiando no TJ/TO e a acadêmica Nicole, Direito,
estagiando no IGEPREV.

Convênios assinados
Objetivo: Possibilitar novas oportunidades no campo do estágio não obrigatório
para os acadêmicos dos 04(quatro) câmpus da Unitins: D’ Foco Consultoria e Treinamento; Instituto Proe; Secretaria da Fazenda e Panejamento do Estado do Tocantins e
Agiel - Agência Virtual de Estágios.
Semana de recepção aos calouros 2019/1
Objetivos:
• Proporcionar momento de acolhimento e apresentação da Universidade para
os novos calouros/estudantes, o evento ocorreu nos dias 19 a 22 de fevereiro
do corrente ano, com parceria do Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional
(NAPE).
• Apresentar o corpo diretivo da instituição com um bate-papo sobre “As
Oportunidades Acadêmicas na Graduação” mediado pelo Professor Dr. Társis
Barreto, rodas de conversa com os egressos dos 04 (quatro) cursos do Câmpus
de Palmas, além de atividades específicas por curso. O evento ocorreu nos
demais câmpus da Unitins em Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis, com
palestras e apresentação do corpo docente com acompanhamento dos
coordenadores de curso.

Público alvo: 480 (quatrocentos e oitenta) calouros.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Falta de recursos, em virtude da Lei orçamentária anual.
Registro fotográfico:

Jogos universitários brasileiros - Jub’s
Objetivo: Inserir a Unitins no circuito do espore universitário nacional, considerando que foi a primeira vez a participação da Universidade nos jogos.
Público Alvo: 24 (vinte e quatro) acadêmicos do câmpus de Dianópolis.
Modalidade: Futsal Feminino e Masculino.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Falta de recurso para pagamento das inscrições dos atletas no circuito, mas
com o apoio da gestão e dos acadêmicos, a Instituição conseguiu participar.
Período: 27 e 28 de abril de 2019.
Registro fotográfico:

Projeto qualidade de vida no esporte
O projeto visa atender às demandas de atividades físicas em relação à necessidade do participante. As modalidades disponíveis atualmente são: Treinamento Funcional, Caminhada Orientada, Grupo de Corrida e Atletismo. Essas modalidades são
ofertadas em dois horários e em dois dias na semana, terça e quinta e nos horários de
7h45min e 17h45min. As atividades são realizadas na pista de atletismo da Universi-

dade Federal do Tocantins - UFT
Objetivo: Oferecer esporte e atividade física de forma gratuita aos acadêmicos
e servidores da Universidade Estadual do Tocantins.
Público alvo: Acadêmicos e servidores, com atendimento estimado entre
60(sessenta) pessoas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Desinteresse dos acadêmicos, considerando que é um projeto voltado para
eles. Muitos reclamam que não participam do projeto em virtude da falta de chuveiros
nos banheiros do câmpus de Palmas.
Período de início: Abril
Registro fotográfico:

mas

Jiuni’s etapa local - câmpus Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e PalObjetivo: Promover a integração e a prática do esporte nos 4(quatro) Câmpus.

Público-alvo: Estimativa de 600(seiscentas) pessoas entre acadêmicos e comunidade externa.
Modalidades: futsal (masculino
/feminino),
handebol
(masculino/feminino),voleibol (masculino/feminino), xadrez (misto), tênis de mesa (misto) e
truco (misto).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Recurso financeiro quanto ao pagamento da prestação de serviços de arbitragem federados para atender aos jogos nos 04(quatro) câmpus.
Período: Abril e Maio
Registro fotográfico:

Solenidade de Abertura do Jiuni - Etapa Local - Câmpus Palmas. Solenidade de
Abertura Jiuni - Etapa Local - Câmpus Araguatins.
Incentivo ao esporte
Parceria entre Unitins e Secretária Estadual de Educação, Juventude e Esporte,
por meio da Superintendência de Esporte, Juventude e Lazer.
Objetivo: Incentivar a integralização dos acadêmicos por meio do esporte, buscando parecerias.
Público-alvo: Acadêmicos dos 4(quatro) câmpus. Foram encaminhados kit’s
com materiais esportivos para cada câmpus.
Período: Maio
Registros Fotográficos:

Caipiritins - Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas
Objetivos:
• Dar visibilidade e fomentar a expressão cultural no ambiente da Universidade;
• promover também a integração entre a comunidade acadêmica.
Público-alvo: Acadêmicos e comunidade externa, com estimativa de 700 (setecentas) pessoas. Evento realizado com participação expressiva dos centros acadêmicos, atléticas e servidores.

Registros Fotográficos:

Recepção aos Calouros 2019/2 - Câmpus Palmas
O evento teve a apresentação do corpo diretivo da Instituição, representantes
das entidades estudantis, bem como a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Comunitários. O encerramento foi a palestra motivacional - Faça a Diferença, com o Professor Me. Paulo César Romão Bonfim. Os demais Câmpus não tiveram
ingresso de alunos nesse período.
Objetivo: Proporcionar momento de acolhimento e apresentação da universidade para os novos estudantes. O evento ocorreu no dia 29 de julho do corrente, com
parceria com o Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (Nape).
Público Alvo: 160 calouros
Registros Fotográficos:

Jiuni - Etapa Estadual - Cidade Sede: Câmpus Araguatins
Objetivo:
• Promover a integração entre acadêmicos/as dos Câmpus de Araguatins,
Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, por meio do esporte;
• Proporcionar o intercâmbio e estimular o congraçamento entre estudantes,
professores e funcionários da Unitins;
• Buscar um melhor desenvolvimento esportivo;
• Contribuir com o processo de inserção dos times/campeões da Etapa Estadual
da Unitins, nos Jogos Universitários Brasileiros – JUB’S em suas etapas
estadual e nacional.
Público-alvo: Acadêmicos dos 04 (quatro) câmpus, bem como a comunidade

externa, totalizando 414 (quatrocentos e catorze) pessoas envolvidas.
Modalidades: Futsal (masculino /feminino), handebol (masculino/feminino), voleibol (masculino/feminino), xadrez (misto), tênis de mesa (misto) e truco (misto).
Período: Agosto
Registro Fotográfico:

Visita à sede administrativa dos representantes dos centros acadêmicos
dos 04 (quatro) câmpus
Objetivo: Fortalecer o elo institucional entre Instituição e acadêmicos.
Registro fotográfico:

Participação em eventos
Objetivo: Aprimorar os conhecimentos, dentro da sua área, contribuindo para o seu
desenvolvimento acadêmico.
Estimativa de acadêmicos: 390
Veículo: ônibus
Câmpus

Destino

Augustinópolis

Belém-PA

Período

Evento

XIX Encontro Regional dos
12/01 a 20/01/2019 Estudantes de Enfermagem do
Norte.

Chegada dos acadêmicos de enfermagem em
Belém - PA.
Palmas

Salvador-BA

04/02 a 12/02/2019

11ª Bienal da UNE e CONEB.

Chegada dos acadêmicos em Salvador - BA.
Palmas

Fortaleza-CE

24/05 a 02/2019

V Reunião Nordestina de
Ciência do Solo.

Augustinópolis

Palmas

25/06 a 30/06/2019

XXII – Encontro de
Contabilidade do Tocantins

Acadêmicos no XXII - Encontro de
Contabilidade do Tocantins.

Palmas

Palmas

Brasília-DF

09/07/2019 a 14/07/2019

57º Congresso da União
Nacional dos Estudantes CONUNE.

57º Congresso da UNE, Ginásio Nilson
Nelson, Plenária Final.
III Semana Acadêmica da
Agronomia e Produção
Vegetal (autorizado,
viagem não realizada pelo
Gurupi-TO
03/09 a 05/09/2019
solicitante).
Viagem cancelada pelo solicitante

Palmas

Salvador-BA

21/09 a 29/09/2019

X CBSOFT

Viagem cancelada pelo solicitante
Dianópolis

Palmas-TO

30/9 a 04/10/2019

XVI “ Fórum Internacional
de Administração” FIA e
FENEPALMAS.

Visita dos acadêmicos a sede administrativa.
Dianópolis
Dianópolis

Augustinópolis

Gurupi-TO

Acadêmicos na FIA - Câmpus

8/10 a 11/10/2019

5ª SICTEG

Acadêmicos e Professores participam da 5ª
Sicteg em Gurupi.
VIII Congresso de Direito e
Natal-RN
22/10 a 29/10/2019
Psicologia Jurídica

Chegada dos acadêmicos em Natal - RN.
Augustinópolis

Foz do
Iguaçu-PR

07/11 a 18/11/2019

22° CBCENF

Coordenadoria de programas e projetos culturais
Ações
Programa cultura e memória
O programa é articulado na Pró-Reitoria de Extensão, cultura e assuntos comunitários, por meio da Coordenadoria de programas e projetos culturais, em todos os
câmpus da Unitins.
Objetivo: Fomentar projetos e ações na área de cultura e memória com interação entre ensino, pesquisa e extensão na valorização e divulgação de manifestações
produzidas nas/por comunidades e grupos no estado do Tocantins.
Público-alvo: Este programa destina-se às pessoas da comunidade acadêmica
da Unitins e comunidade externa que se interessarem em apresentar projetos relacionados à linha temática 2 (dois), da política institucional de extensão que é Cultura
(e memória) e suas formas de operacionalização/ aspectos. Por meio dos projetos
propostos, a instituição se aproximará da sociedade, conforme preconizam as orientações extensionistas nacionais e institucionais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Estimular docentes a proporem projetos na área de cultura e memória que relacionem ensino, pesquisa e extensão, de forma dialógica e interdisciplinar para a
formação dos acadêmicos e transformação social da região. Divulgar este programa e
as linhas de projetos que ele abrange para a comunidade acadêmica e externa. Apoiar
projetos e ações que estudem manifestações culturais do Tocantins. Fomentar/propor
projetos em memória institucional e social. Apoiar projetos na área de produção cultural e artística, de fotografia, cinema e vídeo. Estimular o desenvolvimento de projetos
que contemplem produção cultural e artística na área de literatura, música e dança.
Apoiar/propor projetos nas áreas de cultura, memória e patrimônio. Estimular e apoiar
projetos que visem a valorização de tradições culturais populares. Apoiar e desenvolver projetos culturais em diversos âmbitos que permitam a formação de plateia.
Status: Ação permanente.
Sessões de cinema e teatro - projeto vivências: ações para formação de
plateia
Objetivo: Formar uma plateia a partir do envolvimento dos docentes e discentes
da Unitins e dos estudantes de outras IES (Instituições de Ensino Superior), em exibições de filmes, apresentações teatrais, espetáculos de dança e música, exposições de
artes plásticas e fotografias, entre outras ações que envolvam essa formação.
Público-alvo: A comunidade acadêmica da Unitins e estudantes de ensino superior de outras IES do Estado do Tocantins são o público-alvo do Projeto Vivências:
ações para a formação de plateia.
Detalhamento das atividades desenvolvida
No dia 26 de fevereiro foi realizada uma sessão de cinema no Cine Cultura
do Espaço Cultural com os alunos dos cursos de Direito da Unitins e de Pedagogia
e Faculdade/Itop, professores e alguns convidados, com o intuito de fomentar a formação de plateia por meio da vivência e reflexão sobre a importância das artes e da
cultura. Os alunos adquiriram os ingressos no valor de R$ 5,00 com direito a pipocas

oferecidas pelos organizadores do projeto. A sessão de cinema com o filme: Infiltrado
na Klan, de Spike Lee, contou com a participação de 47 (quarenta e sete) discentes,
3 (três) docentes e 37 (trinta e sete) pessoas da comunidade externa, totalizando 87
(oitenta e sete) participantes.
No dia 09 de agosto a partir das 20h, a coordenação de cultura levou estudantes
ao espetáculo Romeu e Julieta no teatro Fernanda Montenegro. A ação teve 41 (quarenta e um) participantes entre docentes, discentes e equipe técnica, e os ingressos
foram adquiridos no valor de R$ 10,00.
No dia 03/10 às 19h30min, 24 estudantes e técnicos da Unitins, Câmpus Palmas, assistiram o espetáculo “O Auto da Compadecida”. As ações do ano de 2019
foram em parceria com a Fundação Cultural de Palmas.
Durante o II Seminário de Direitos Humanos, de 29/10 a 31/10, com o tema “Em
que se cidade você se encaixa”, foi realizada a I Mostra de Fotografia da Unitins. Foram selecionadas 12 (doze) fotografias enviadas pelos acadêmicos de todos os câmpus da Unitins. Todos receberam certificação de participação e três fotos escolhidas
por uma comissão como as melhores das enviadas.
Registro Fotográfico:

17ª Semana Nacional de Museus
O evento foi realizado com apresentações culturais, palestras, debates e exposições do acervo museológico do NUTA - Núcleo Tocantinense de Arqueologia - e do
MZT - Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi - abertas ao público.
Objetivo: Fomentar debates no campo museal e promover a divulgação do
acervo para a comunidade interna e externa.
Público-alvo: Comunidade acadêmica da Unitins e de outras IES, estudantes
de escolas públicas e privadas de Palmas e sociedade em geral. Estiveram presentes
cerca de 180 (cento e oitenta) pessoas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Coordenadoria de Programas e Projetos Culturais participou da organização e
realização da 17ª Semana Nacional de Museus, nos dias 13 e 14 de maio no Câmpus
Graciosa, juntamente com o Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA) e o Museu
de Zoologia e Taxidermia José Hidasi (MZT), em parceria com o Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM).

Registro Fotográfico:

Sarau Universitário
Objetivo: Desenvolver o sentimento artístico ao exibir diversas formas de expressões culturais em evento planejado e executado por e para acadêmicos e servidores da Unitins, articulado entre a Pró-Reitoria de Extensão, por meio da coordenadoria
de programas e projetos culturais, e os câmpus.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Coordenadoria de Programas e Projetos Culturais realizou dia 07 de julho no
hall do Bloco B do Câmpus de Palmas, o Sarau Universitário, com a participação de
cerca de 110 (cento e dez) pessoas, entre acadêmicos, professores, servidores da
Unitins e artistas convidados. A programação contou com narrativa de lendas tocantinenses, apresentações musicais e poéticas, performance teatral, varais de poesias,
propiciando interação entre os presentes. O público e participantes foram acolhidos
com uma mesa de frutas variadas em um clima de descontração e alegria. Contando
com apresentações confirmadas antecipadamente, o palco foi também disponibilizado
para quem se dispusesse a mostrar sua arte, o que ocorreu, incluindo grupos de acadêmicos dos cursos de Libras e Inglês.
Registro Fotográfico:

Proposta de Projeto Edital do Basa - Prosa, História e Patrimônio: Projeto
Mostra Multicultural
Objetivo: Realizar mostras de audiovisuais sobre aspectos históricos, econômicos e culturais de comunidades tradicionais da Amazônia, localizadas no Tocantins,
como resultado de oito episódios (curtas-metragens) já gravados com os mesmos
grupos étnicos do estado a fim de estimulá-los a preservar o seu patrimônio.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Por meio do Prosa, história e patrimônio: projeto mostra multicultural serão realizadas mostras nas oito comunidades que participaram nos oito curtas-metragens.
Cada mostra será composta por exibição de um curta do gênero documentário etnográfico pelos próprios atores sociais. Na sequência, será realizado debate sobre
educação patrimonial com representantes locais e da universidade cujo foco é chamar

atenção para a valorização dos elementos que constituem a identidade
dos grupos. Durante a mostra, itens produzidos por esses povos serão expostos. E, para concluir, será realizada confraternização com produtos da
comunidade como forma de valorizar a economia local. Além disso, o projeto propõe uma grande mostra em Palmas como conclusão das mostras
locais. Para sediar o evento, foi selecionado o Espaço Cultural de Palmas,
pela sua localização e estrutura. Na área externa será realizada uma feira com itens produzidos pelas oito comunidades envolvidas a fim de que
elas tenham visibilidade no aspecto da economia sustentável. Enquanto
isso, serão exibidos clips com cenas de bastidores (make in off) realizadas
durante as mostras locais. Na área interna, Cinecultura, serão exibidos os
filmes produzidos nas comunidades de São Vicente, Krahô, Xerente, Malhadinha, Prata, Mumbuca, remanescentes do Canela e do grupo de quebradeiras de coco.
A mostra de Palmas também promoverá debates sobre economia sustentável e educação patrimonial, com representantes das comunidades, da
universidade e do Banco da Amazônia - Basa, enquanto patrocinador. Além
disso, serão realizadas apresentações artísticas representativas dos povos
tradicionais para valorização dos aspectos culturais e identitários dos atores sociais participantes.
Período de elaboração: julho/19 a setembro/19.
Período de execução: maio/20 a agosto/20.
Beneficiados: Comunidades tradicionais do Tocantins e sociedade em geral.
Status: em análise pela comissão avaliadora do Basa.
Curadoria do museu tocantinense de arqueologia
Ações
Projeto de Educação Patrimonial
Disponibilização de conhecimentos ao público externo e a comunidade acadêmica a partir de ações educativas e dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelo
NUTA.
Objetivos:
• Possibilitar por meio de ações educativas e trabalhos de caráter científico,
cultural e artístico, uma efetiva participação da universidade na sociedade;
• Promover valores éticos, para a formação de uma sociedade mais cidadã,
comprometida e responsável pela preservação dos bens naturais e culturais do
estado do Tocantins.

Público-alvo: Acadêmicos e profissionais de Instituições de Ensino Superior do
Tocantins; alunos e professores de escolas de educação básicas públicas e privadas;
servidores municipais e estaduais; turistas e gestores de órgãos ambientais e culturais.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Realização de palestras, exposições museológicas com visitas monitoradas,
mostras de fotografias, apresentação de vídeos, execução de oficinas e de eventos
culturais externos e internos.
Quadro das instituições e respectivas datas de participação nas atividades executadas pelo Nuta
IFTO – Palmas/TO, em 24/01/19.
UFT - Curso de História - Campus Porto Nacional/TO, 30/01/19.
UNITINS- Curso de Pós-Graduação Educação, Sociedade e Violência, Palmas/
TO em 23/02/19.
C.E.M. Florêncio Aires de Porto Nacional/TO 01/03/19 UFT - Curso de Jornalismo - Palmas/
TO - 09/03/19
Colégio Estadual Angélica Aranha de Porto Nacional /TO - 15/03/19
UNITINS – Visita de Grupo de Docentes da PROEX de Palmas /TO – 20/03/19
C.E.M. Félix Camoa de Porto Nacional/TO - 27/03/19
UNITINS - Curso de Serviço Social de Palmas/TO - 28/03/19
Colégio Estadual Pedro Ludovico Teixeira de Porto Nacional/TO - 29/03/19
Seduc/Palmas/TO – Grupos de Professores – 10/04/19
UFT/Porto Nacional/TO – Grupo do Projeto Roteiro Geo-Turístico - 10/04/19 Manhã IFTO - Câmpus de Gurupi/TO – 10/04/19 – Tarde
Faculdade Mackenzie – Palmas/TO – 25/04/2019
IFTO – Câmpus Dianópolis/TO - 06/05/19
CEM Filomena M Paula – Miracema/TO – 14/05/19
Colégio Sagrado Coração de Jesus de Porto Nacional/
TO - 27/05/19 Escola Municipal Fany Macedo de Porto
Nacional/TO - 30/05/19
Colégio Estadual Marechal Artur da Costa e Silva de Porto Nacional/TO 01/06/19 Colégio Sagrado Coração de Jesus de Porto Nacional/TO - 05/06/19
UFT – Curso de Geografia do Câmpus de Porto Nacional/TO
- 12/06/19 Colégio da Polícia Militar - COM - V de Palmas/TO
- 25/06/19
UFT - Curso de História do Câmpus de Porto Nacional – 26/06/19
IFTO Câmpus de Gurupi/TO - Curso Técnico em Administração - 01/07/19
UNITINS - Turma do 2º Período do Curso de Engenharia Agronômica 06/09/2019
Escola Estadual Professora Joana Batista Cordeiro de Arraias/TO - 17/09/2019

Colégio Marista- Palmas/TO - 25/10/2019
Colégio Objetivo- Palmas/TO - 08/11/2019
Colégio Madre Clélia Merlone - Palmas/TO - 26/11/2019
Colégio Estadual Idalina de Paula - Paraíso/TO – 29/11/2019 (agendado para a
participação de 60 alunos e 03 professores).
Contribuição do Nuta aos eventos externos - 2019
Agrotins/2019 em Palmas/TO - Período de 07 a 10/05/2019 - Parceria
Unitins – Seagro
17ª Semana Nacional de Museus – Câmpus Graciosa/Palmas/TO - Período de
13 a
15/05/2019 – Parceria Unitins/Nuta – Ibram.
38ª Semana da Cultura E 2ª Flip de Porto Nacional – 19 a 23/06/2019 –
Parceria Unitins/Nuta – Prefeitura Municipal ee Porto Nacional
Recepção dos Calouros da Unitins - Apresentação do Nuta - 29/07/2019.
1º Fórum de Patrimônio Cultural do Tocantins – realizado pelo Iphan/TO, no
período de 05 a 07 de Novembro de 2019 - Palmas/TO.
3ª Audiência Pública e às Oficinas Participativas do Processo Participativo de
Revisão do Plano Diretor de Porto Nacional, no período de 25 a 28 de novembro
de 2019.
O Nuta é uma Instituição autorizada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan a salvaguardar acervos arqueológicos resgatados no Estado
do Tocantins. Sendo nacionalmente conhecida como prestadora de serviços na área
de arqueologia, tem recebido várias solicitações de empresas que executam empreendimentos no estado do Tocantins, para conceder apoio institucional.
Assim, a Unitins/Nuta em 2019 concedeu o total de 14 (catorze) declarações de
endossos ou apoio institucional as empresas solicitantes. Esse trabalho representa
além da conservação/preservação, fazendo a salvaguarda do patrimônio arqueológico
do Estado do Tocantins, também um meio do Nuta levantar, ou seja, angariar recursos
financeiros em prol da manutenção dos trabalhos que realiza.
A seguir, citam-se os Endossos concedidos em 2019 aos projetos de pesquisa
arqueológica desenvolvidos em áreas impactadas pela construção dos empreendimentos das respectivas empresas e os valores cobrados pela Unitins/Nuta pelo endosso concedido, nas seguintes datas:
27/02/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Morro
do Mutum, no município de Natividade/TO - Empresa Nativa Mineração Ltda - Valor
pago à Unitins/Nuta R$ 7.500,00;
28/02/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da
Pedreira do Salto, nos municípios de Novo Jardim e Ponte Alta do Bom Jesus/TO Empresa Amarante Terraplanagem - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 1.200,00 (em material de iluminação, roteador e material de expediente);
22/03/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Polígono DNPM 864.394/2007 - Fazenda São Domingos, no município de Almas/TO -

Empresa Amarante Terraplanagem - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 3.500,00;
28/03/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Polígono DNPM 864.242/2007 - Fazenda PTA, no município de Almas/TO - Empresa
Amarante Terraplanagem - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 2.500,00;
29/03/2019 - Programa de Resgate Arqueológico no município de Arraias/TO
- Empresa Itafós Arraias Mineração e Fertilizantes - Valor pago à UNITINS/NUTA R$
50.000,00;
07/05/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na
Fazenda Mirador, no município de Dianópolis/TO - Empresa Investimentos e Participações S/A - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 20.000,00;
14/05/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na
Área do Aterro Sanitário na Fazenda Matança, no município de Porto Nacional/TO
- Empresa Cella Empreendimentos Imobiliários Ltda - Valor pago à Unitins/Nuta R$
5.000,00;
11/06/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Bloco Recanto da Serra, no município de Brejinho de Nazaré/TO - Empresa Florestal
Gurupi - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 6.000,00 (em serviços fazendo a reforma do
Prédio de Guarda de Acervo);
12/07/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na
Área da Jazida de Calcário Serra Negra, no município de Natividade/TO - Empresa
Nativa Mineração Ltda - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 8.000,00;
24/07/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Potencial Arqueológico (PAPIPA), LTS Dianópolis II - Gurupi C1 / Dianópolis II - Palmas C, no Estado do Tocantins
- Empresa Energisa Tocantins transmissora de energia S.A - Valor pago à Unitins/Nuta
R$ 18.000,00;
24/07/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Potencial Arqueológico (PAPIPA), LT 230 KV Dianópolis II - Barreiras II C1 e Ampliação da Subestação (SE) Barreiras II, nos municípios de Dianópolis e Novo Jardim/TO - Empresa Energisa Tocantins
transmissora de energia S.A - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 7.000,00;
30/07/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na
Área do Empreendimento Orocal, nos municípios de Dianópolis e Novo Jardim/TO
- Empresa Doce Vida Administradora e Incorporadora de Bens Ltda - Valor pago à
Unitins/Nuta R$ 5.000,00;
07/08/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na
Área de Ampliação do Projeto de Silvicultural de Eucalipto, no município de São Bento
do Tocantins/TO - Empresa Sinobras Florestal Ltda. - Valor pago à Unitins/Nuta R$
12.000,00;
30/08/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para
a Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto e Emissário Final - SES, no município de Augustinópolis/TO - Saneatins/BRK - Valor a ser pago à Unitins/Nuta R$
10.000,00;
05/09/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Bloco Ana Paula Itaquari - Área 01, no município de Brejinho de Nazaré/TO - Empresa
Florestal Itaquari - Florestamento e Reflorestamento Ltda - Valor pago à Unitins/Nuta
R$ 8.500,00;
05/09/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Bloco Maranatha, no município de Brejinho de Nazaré/TO - Empresa Florestal Gurupi
S.A - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 3.000,00;
19/09/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Bloco Flor de Goiás, no município de Crixás do Tocantins/TO - Empresa Florestal Gurupi S.A - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 5.500,00;
17/09/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Lavra
Experimental de Minério de Ouro, no município de Pindorama - TO - Empresa Aurostar
Mineração e Exploração Ltda - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 3.000,00.

21/10/2019 - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do
Empreendimento CGH Rio da Conceição, no município de Conceição do Tocantins/
TO - Empresa EcoArqueologia Brasil Ltda - Valor pago à Unitins/Nuta R$ 3.000,00.
No período entre os meses de janeiro a novembro de 2019 contabilizou-se a
participação de aproximadamente 2.280 (duas mil, duzentas e oitenta) pessoas, sendo
que, além de professores e alunos de educação básica e de nível superior, também
pessoas da comunidade que visitaram a sede do Nuta ou que visitaram seu stand
nos eventos externos durante trabalhos itinerantes. Alcançou-se o status de 30 (trinta)
instituições que foram beneficiadas com nossas atividades de educação patrimonial e
o total de 06 (seis) participações/contribuições do Nuta em eventos externos. Também
como resultado positivo, neste ano de 2019 o Nuta angariou com as concessões de
Endosso Institucional o total de R$ 161.500,00 que se acha depositado na conta nº
83984-1, em favor da Unitins/Nuta, com o objetivo de melhor as instalações da sala
de exposição museológica, com a aquisição de vitrines, conforme projeto já executado
pela Empresa Matriz. Além desse quantitativo, também foram levantados o montante
de R$ 7.200,00, sendo R$ 1.200,00 pagos com a compra de materiais e R$ 6.000,00
pagos em serviços de reforma do prédio de guarda de acervo do Nuta. Há também
negociado o valor de R$ 10.000,00, a ser pago tão logo se conclua o processo pela
AJU para assinatura do contrato. Soma-se o valor total de R$ 178.700,00 levantados
por meio da prestação de serviços pelo Nuta.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Durante os meses de julho nossos trabalhos foram prejudicados por falta de
servidores de serviços gerais que tiveram contratos rescindidos pela Secad. Portanto,
o Nuta, deixou de atender as seguintes solicitações: duas escolas de educação básica
(uma particular de Palmas e uma pública de Porto Nacional), da Universidade Federal
e de receber turistas interessados em visitar a exposição museológica, considerando
que a limpeza das salas, banheiros, pátio e demais instalações são essenciais à boa
aparência dessa unidade e da própria Unitins. Uma dificuldade que prejudicou bastante as atividades desenvolvidas pelo Nuta foi da rescisão contratual do professor que
desenvolvia as atividades de cartografias e desenho técnico das peças arqueológicas,
portanto, esse trabalho está paralisado desde janeiro 2019.
Registro fotográfico:

Palestras de Educação Patrimonial - Fotos 1, 2 e 3
Foto 1 - Acervo Nuta - Educ. Patrimonial para o Colégio Militar de Palmas/TO,
25/06/2019

Foto 2 - Acervo Nuta - Educ. Patrimonial para o Colégio Batista de Palmas/TO,
13/11/2019

Foto 3 - Acervo Nuta - Educ. Patrimonial para o Colégio Marista de Palmas/TO,
29/10/2019.

Eventos Culturais Externos – Fotos 4, 5 e 6
Foto 4 - Acervo NUTA - Exposição Museológica do Nuta na Agrotins/2019

Foto 5 - Acervo Nuta - Exposição Museológica do Nuta na 38ª Semana da Cultura e 2ª Flip de Porto Nacional - 24/06/2019

Foto 6 - Acervo Nuta - Exposição Museológica do Nuta na 17ª Semana Nacional
de Museus - Unitins/Câmpus Graciosa/Palmas/TO – 13/05/2019

Curadoria do Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi
O Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi, fundado em 1995, é uma unidade de pesquisa, ensino e extensão, integrante da Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários
e à Diretoria de Extensão, tem sede na cidade de Porto Nacional - TO, localizado na
Avenida Presidente Kennedy, n°. 1055, centro, com jurisdição em todo Estado do Tocantins, composto pelas coleções didáticas e científicas da herpetofauna, ictiofauna,
mastofauna e ornitofauna.

Objetivos:
• Promover atividades de extensão na área de Ciências Naturais;
• Realizar pesquisas, formar recursos humanos e manter exposição permanente
de animais taxidermizados, a serviço do desenvolvimento do conhecimento
técnico-científico e cultural do Brasil;
• Levar ao conhecimento do público em geral, sobretudo dos estudantes, a
importância da diversidade biológica para a manutenção da qualidade de vida
dos seres humanos, por meio da educação não formal;
• Produzir e divulgar informações de relevância científica, especialmente do
estado do Tocantins, por meio do acervo depositado nas coleções científicas.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Entre os meses de janeiro e agosto de 2019 estiveram presentes na exposição permanente do Museu 584 (quinhentos e oitenta e quatro) visitantes, oriundos de
diversas cidades, não apenas do estado do Tocantins, mas também de outros estados da federação. Além das visitas na exposição permanente, participamos, expondo nosso acervo, em três eventos. Foram eles: (i) Feira de Tecnologia Agropecuária
(Agrotins), realizada em maio, contabilizando um total de 177 (cento e setenta e sete)
visitantes; (ii) 17ª Semana Nacional dos Museus, também em maio, onde estiveram
presentes 101(cento e um) visitantes; e (iii) 38ª Semana da Cultura de Porto Nacional,
realizada no mês de junho sendo que 984 (novecentos e oitenta e quatro) visitantes
puderam conhecer parte do nosso acervo, curtindo uma pequena amostra da nossa
biodiversidade local. Além da exposição dos animais taxidermizados durante o evento,
o Curador do Museu, Dr. Marcus Vinícius Moreira Barbosa, proferiu palestras durante
a 17ª Semana Nacional dos Museus e a 38ª Semana da Cultura de Porto Nacional,
representando um momento ímpar, pois foi possível apresentar aos participantes um
pouco mais das técnicas da taxidermia e mostrar um pouco da importância dos Museus de Zoologia como instrumento de educação não formal e lazer para a sociedade.
Desse modo, no total atendemos 1846 (mil oitocentos e quarenta e seis) pessoas, sendo 32,2% correspondente às visitas nas exposições permanentes e os demais
67,8% representam os visitantes que conheceram nossas exposições em eventos externos. Isso representa um importante trabalho de educação ambiental oferecido à
sociedade tocantinense. No entanto, que esse quantitativo poderia ser ainda melhor
caso pudéssemos atender as demandas de visitantes que nos procuram por meio das
instituições de ensino, mas não podemos receber devido aos problemas estruturais
que temos nas instalações do Museu.
Além disso, o Museu emprestou 141(cento e quarenta e um) peças de animais
taxidermizados, do seu acervo, para auxiliar exposições realizadas por diversas instituições de ensino e pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA/TO. Esses
eventos são imprescindíveis para auxiliar o Museu a atingir seu principal objetivo: Difusão do Conhecimento e a Valoração da Biodiversidade Animal.
Por fim, está sendo executado o projeto: “Aspectos Ecológicos e Manejo de
Podocnemis unifilis Troschel, 1848 e Podocnemis expansa Schweigger, 1812 (Reptilla, Testudines, Podocnemididae) na Bacia do Rio Araguaia”, aprovado pelo Edital de
Pesquisa do Banco da Amazônia - Basa (contrato Basa/Unitins-2018/198 - assinado
em 16/10/2018). Com isso, neste período realizamos uma visita in loco no município
de Caseara-TO para estreitar a parceria entre Unitins, Naturatins e Prefeitura, além de
conhecer as instalações do Parque Estadual do Cantão (PEC), onde ficaremos alojados durante as campanhas de campo. Realizamos também duas coletas de quelônios
nos meses de agosto e setembro de 2019 representando um esforço amostral de 3
(três) dias por mês, nos quais apenas dois indivíduos foram capturados, medidos e
soltos logo em seguida à obtenção das medidas. Sabemos que não foi um resultado
esperado, pois tivemos um alto esforço e um pequeno resultado, mas sabemos que
coletas de amostras biológicas são complexas pois não é possível controlar as con-

dições ambientais. Além disso, temos que seguir critérios éticos de coleta para não
expormos os animais a condições que prejudique seu bem-estar, principalmente no
período reprodutivo.
Registro fotográfico:

Diretoria de TV e Rádio
Coordenadoria de produção e jornalismo e coordenadoria de TV
Ações
Cobertura da Agrotins 2019
Com o tema “Agronegócio de Atitude Sustentável”, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins chegou a sua 19ª edição e aconteceu entre os dias 7 e 11 de
maio. A coordenação de TV participou da programação com a exclusividade de um
cinegrafista que foi responsável pela edição do VT Institucional divulgado nas redes
sociais em junho desse ano.
Objetivos:
• Levar os destaques do evento por meio de conteúdo informativo exibido nos
intervalos da TVE Tocantins;
• Acompanhar a equipe da Assessoria de Comunicação da Unitins (Ascom).
Público-alvo: Comunidade geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Durante os cinco dias de evento foram produzidos 13 (treze) boletins para veiculação na programação da TVE Tocantins além de uma matéria geral sobre o evento
oferecido para a Rede Cultura dentro do programa semanal Agrocultura. Gravação
e edição de VT Institucional com 9 (nove) minutos de duração veiculado nas redes
sociais da Unitins.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Tivemos dificuldades em obter acesso à internet para envio dos materiais prontos direto da Agrotins. Também sentimos dificuldade em relação a veículos disponibilizados para atender a equipe de TV e Rádio.
Documentário Transição TVE Tocantins/Unitins
Objetivo: Produzir documentário sobre o processo de transição das emissoras
de rádio e TV dentro da estrutura da Unitins, com enfoque na contribuição histórica dos
veículos e no novo momento da instituição a partir da chegada dos canais.
Público-alvo: Não se aplica.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Pesquisa e elaboração de roteiro, gravação de entrevistas e externas para condução narrativa. Edição e pós-produção de material que foi finalizado e entregue em
outubro para a direção de TV e Rádio, após aprovação. Material finalizado com 9
(nove) minutos de duração.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Encontramos contratempos na fase de produção externa do documentário tais
como: locações e agendamento de entrevistas. Outro problema foi de ordem técnica:
falhas recorrentes nos equipamentos de áudio e vídeo atrasaram o cronograma inicial
que também foi afetado por outras demandas que surgiram ao longo dos meses de
produção do documentário.
Semana Pedagógica 2019
Objetivos:
• Transmitir ao vivo para redes sociais a programação da Semana Pedagógica
da Unitins organizada pela Ascom na Universidade;
• Produzir e editar material institucional sobre o evento para divulgação nos
canais da universidade.
Público-alvo: Professores da IES, público em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Instalação e operação de equipamentos de transmissão no auditório entre os
dias 22 e 23 de julho. Gravação de entrevistas e imagens para elaboração de VT institucional sobre o evento. Edição e finalização de material com 13 (treze) minutos de
duração veiculado nas redes sociais da Unitins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Comunicação entre os profissionais durante transmissão ao vivo, devido à falta
de fones comunicadores. Problema foi solucionado graças à criatividade dos profissionais envolvidos.
Vídeo CPA/ Unitins
Objetivo: Gravar e editar um vídeo informativo sobre a Comissão Própria de
Avaliação da Unitins (CPA).
Público-alvo: Professores e demais servidores da IES.

Detalhamento das atividades desenvolvidas
Gravação em estúdio no mês de junho sobre a CPA. Edição de material com de
23 (vinte e três) minutos de produção para distribuição no interior do estado.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Falta de agendamento prévio junto à equipe envolvida e falta de um roteiro prévio por parte dos solicitantes, o que acabou aumentando o tempo de produção e a
inserção de novos depoimentos no material.
Resenha do tempo
Objetivo: Disponibilizar dados meteorológicos ou de previsões do tempo e do
clima para o setor agropecuário do estado do Tocantins. Os vídeos são disponibilizados no portal de Agrometeorologia da Seagro, no Youtube e na TVE Tocantins.
Público-alvo: Público em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas				
Produção e gravação em estúdio, uma vez por semana, de episódio inédito com
duração média de dois minutos. Edição de material e disponibilização nas mídias sociais, assim como na programação da TVE Tocantins.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Indefinição no formato e retomada do termo de parceria. Problemas técnicos e
demora na confecção de um cenário próprio.
Capacitação bombeiros
Objetivo: Produzir videoaulas práticas e teóricas divididas em módulos para
capacitação, conforme parceria entre Unitins e Corpo de Bombeiros
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Produção de 2 (dois) workshop para corporação, criação de identidade visual
para videoaulas, instalação e montagem de cenário e equipamentos de gravação.
Produção de 22 (vinte e duas) videoaulas práticas e teóricas com duração média de
10 (dez) minutos, demanda que se encontra em execução.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Adaptação dos participantes ao formato proposto. Problemas técnicos devido a
defasagem dos equipamentos.
Interprogramas
Objetivo: Produzir interprogramas com temas variados para veiculação na TVE
Tocantins e Rádio 96fm.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Análise de 140 (cento e quarenta) peças audiovisuais com duração de 1min30seg para seleção. Reedição e reformulação de 74 (setenta e quatro) episódios do
interprograma Conhecimento Ponto Com para veiculação na rádio 96fm. Edição de 28

(vinte e oito) peças com duração de 30 (trinta) segundos do interprograma Tempo de
Aprender com dicas de gramática e nova ortografia para veiculação na TVE Tocantins.
Produção, gravação, edição e finalização de 30 (trinta) peças com duração de 1 (um)
minuto do interprograma interligado para veiculação na TVE Tocantins. Produção, edição e finalização de 21(vinte e uma) peças com duração de 1 (um) minuto do interprograma Músicos do Tocantins para veiculação na TVE Tocantins e nas redes sociais da
Rádio 96fm.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As principais dificuldades foram as condições técnicas.
Futuro hoje
O programa tem um olhar para a formação cidadã, buscando a melhoria das
condições de vida das pessoas. Um espaço para o encontro de atores para a divulgação, construção e apoio na execução de políticas públicas, socialização e análise de
indicadores estatísticos e promoção para o desenvolvimento sustentável do estado do
Tocantins.
Objetivo: Produzir programa semanal sobre temas ligados a economia, sociedade e meio ambiente, temas pilares do desenvolvimento sustentável.
Público-alvo: Comunidade em geral
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Produção, pesquisa, roteiro, apresentação, edição, pós-produção, identidade
visual, finalização de material gravado no estúdio da Unitins, dividido em dois blocos
com 30 (trinta) minutos de duração total e veiculado na TVE Tocantins, TV Assembleia,
Rádio 96fm e no canal de Youtube. Até o final do ano a previsão de entrega é de 33
(trinta e três) programas.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A Falta de um cenário adequado e adaptação do cenário atual, além de problemas técnicos na captação de áudio e na climatização do estúdio.
Intersecção
Objetivos:
• Divulgar as ações de ensino pesquisa e extensão;
• Fortalecer o debate acadêmico;
• Incentivar a participação das comunidades acadêmicas e servidores.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Produção, pesquisa, roteiro, apresentação, edição, pós-produção, finalização
de material gravado no estúdio da Unitins, dividido em dois blocos com 30 minutos
de duração total e veiculado na TVE Tocantins e no canal de Youtube. Projeto sofreu
adequações por falta de estrutura física e técnica para a realização semanal, ficando
sua primeira temporada com veiculação e produção mensal.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Adequação de projeto proposto anteriormente por dificuldades de equipe, transporte e agendamento.

Nativas digitais
Com um formato transmídia e a utilização da tecnologia de realidade aumentada, a série foi pensada para o atual cenário de convergência das mídias, permitindo
assim atingir diferentes públicos, por meio das plataformas televisiva, de rádio e web.
Objetivo: Produzir uma série que apresentará as espécies de árvores nativas
da região, presentes no espaço urbano de Palmas.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Produção, pesquisa, roteiro, apresentação, edição, pós-produção, finalização,
criação de Portal Web, criação de aplicativo de realidade aumentada, 12 (doze) episódios para TV, 12 (doze) episódios para Web, 12 (doze) spots. Projeto financiado pelo
CNPq.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Dificuldade em relação ao Operador de drone.
5º Encontro Tendências Agroclimatológicas
Objetivo: Gravação de evento promovido pela Secretaria de Agricultura conforme ofício e parceria entre a Unitins e a Seagro.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Gravação da programação do evento com entrevistas dos organizadores e parceiros para posterior produção de material institucional a ser executada pela Assessoria de Comunicação da Seagro.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Dificuldades em relação a adaptação de agenda.
Unicet Secad
Objetivo: Reeditar videoaulas sobre como falar em público, planejamento estratégico e relações humanas, atendendo termo de cooperação técnica entre as partes.
Público-alvo: Servidores públicos.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nova identidade visual e reedição de 24 (vinte e quatro) videoaulas com duração
média de 10 (dez) minutos.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Falta de agendamento prévio e pouco tempo para execução.
Outubro Rosa
Objetivo: Gravar eventos promovidos por diversos parceiros, entre eles a Unitins, atendendo a solicitação feita pela Diretoria de Extensão da universidade.

Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Gravação da programação do evento com entrevistas dos organizadores e parceiros. Produção de roteiro e edição de material institucional que foi divulgado nas
redes sociais da universidade.
Dificuldades ou obtáculos encontrados
Adaptação de horário dos colaboradores para atender a demanda.
Ação Quelônios Caseara
Objetivo: Gravar as ações do projeto um olhar para a preservação dos quelônios no Tocantins, desenvolvido pela Unitins no município de Caseara.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Captação de imagens das ações de educação ambiental, da estrutura do parque
e da cidade de caseara para produção de VT. Gravação de entrevistas com responsáveis pelo projeto e demais envolvidos para composição do material. Exibição do
VT (vídeo tape) em grade local da TVE Tocantins (previsto para última semana de
novembro).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Adaptação de horário dos colaboradores para atender a demanda.
Qualificação Gestores da Secretaria de Segurança Pública (SSP)
Objetivo: Gravar o evento promovido pela Secretaria de Segurança Pública,
atendendo a solicitação feita pela reitoria da universidade.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Gravação da programação do evento com foco nas palestras.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Captação de áudio direto da mesa de som.
Seminário Agroecologia Ruraltins
Objetivo: Gravar evento promovido pelo Ruraltins, atendendo a solicitação feita
pela reitoria da universidade.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Gravação da programação do evento com foco na apresentação cultural de
abertura.

Capacitação Conselheiros Tutelares/ Nudeca
Objetivo: Gravar evento promovido pelo Núcleo Especializado de Defesa dos
Direitos Humanos Ruraltins, atendendo a solicitação feita pela reitoria da universidade
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Filmagem, edição e produção de DVD do evento a ser realizado na última semana de novembro – entre os dias 25 e 29.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Adequação agenda, instalação equipamentos.
30 Anos Unitins
Objetivo: Gravar os depoimentos em formato de pílulas em Palmas e no interior
do estado dentro do projeto em comemoração aos 30 (trinta) anos da Unitins.
Público-alvo: Comunidade em geral.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Produção, roteiro, gravação, edição e finalização de material a ser aprovado
pela Ascom.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Adequação de agendamento de viagens com as demandas diárias.
Coordenadoria de Rádio
Ações
Implantação da nova Programação da Rádio 96 Fm na Unitins
A Diretoria de TV e Rádio, em consonância com a Coordenação de Rádio da Unitins começou sua atuação em fevereiro de 2019, com a missão de realizar a transição
e adaptação dos apresentadores / locutores, produtores e repórteres para o ambiente
da universidade. Com a parceria, apoio incondicional e total dedicação da Diretoria de
TV e Rádio e da Coordenadoria de Equipamentos e Manutenção, a mudança trouxe
uma nova programação, com nova plástica, novos programas e alteração de conteúdos que já eram veiculados há mais de 10 (dez) anos sem modificações. Com isso,
os apresentadores tiveram que se adaptar aos novos quadros que foram criados para
seus programas e a rádio passou a veicular um grande volume de conteúdos informativos e educativos. Oito novos programas diários foram instituídos no primeiro semestre
de 2019 na 96 FM Unitins, além de alguns programetes e programas semanais. Cada
um desses novos programas e programetes demandaram novas vinhetas e roupagem
renovada, com toda a plástica da rádio apresentando diariamente as novidades da 96
FM. As equipes passaram a realizar entrevistas diárias, dos mais variados assuntos,
em todos os programas, além de entrarem com informações a todo instante.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Nova grade com os programas diários da 96 FM
5h ÀS 8h – Programa Alvorecer, Apresentado Por Léo Vieira;
8h ÀS 10h – Programa 2 em 1 – Apresentado Por Kaká Lucena e Polyana Siqueira;

10h ÀS 12h – Programa Bom Dia 96 – Apresentado por Pedro Lopes (PP do
Rádio);
12h ÀS 13h – Programa Hora da Notícia – Apresentado por Carlla Morena e
Marco Aurélio Jacob;
13h ÀS 14h – Programa Esporte Mais – Apresentado por Ademar Costa e Gilmar
Santos;
14h ÀS 17h – Programa Trânsito Livre – Apresentado por Shirley Cavalcante;
17h ÀS 19h – Programa Conexão e Arte – Apresentado por Tina Santos e Diomar Naves;
19h ÀS 20h – A Voz do Brasil - Veiculação obrigatória;
20h ÀS 00h – Programa tô na Noite - Apresentado por Sérgio Murillo.
Os Programas Semanais Implantados em 2019 Na 96 Fm
Às terças - 11h30 ÀS 12h – Programa Futuro Hoje - Apresentado por Rogério
frança. Com meia hora de duração, esse programa foca ações sustentáveis, nas mais
variadas formas - meio ambiente gestão pública, desenvolvimento social etc.
Às terças - 20h ÀS 22h – Programa Almanaque Tocantins – Apresentado por
Nacha Moretto, Braguinha Barroso, Genésio Tocantins e Jorge Menares. Programa
voltado ao destaque da cultural regional do Tocantins;
Aos sábados e domingos - 5h ÀS 8h – Programa Raízes da 96 - Apresentado
por Ocimar e Adauto - Programa Terceirizado. Programa Focado Na Música Sertaneja
de Raiz, Realizado Para o homem do campo, com quadros e músicas voltadas ao
público que habita a zona rural;
Todo domingo – 10h ÀS 12h – Programa Capital de Bombacha – Apresentado
por Jorge Dreher- Programa Terceirizado. Programa voltado ao público gaúcho do Tocantins. Traz as músicas e conteúdos dedicados a esse público específico.
Todo domingo – 19h30 – Programa Vida e Harmonia – Apresentador por Vieira
de Melo.
Programetes desenvolvidos em 2019 na 96 FM
Conhecimento.com – produzido pela equipe da redação da 96 FM e veiculado
nos intervalos da programação.
Repórter 96 FM - Produzido pela equipe da redação da 96 FM e veiculado nos
intervalos da programação. O programete traz boletins e matérias factuais sobre os
principais assuntos do Tocantins, do governo do estado e da Unitins.
Conteúdos da nova programação diária da 96 FM
Programa Alvorecer
Programa veiculado das 5h às 8 h, apresentado pelo locutor Léo Vieira, voltado
ao público da zona rural dos municípios tocantinenses, ao homem do campo e ao
ouvinte que começa seu dia bem cedo, acompanhado pelo rádio. O programa traz a
interatividade com os ouvintes que apreciam o universo da música sertaneja de raiz e
universitária, moda de viola e prosa. O locutor sempre divulga no ar mensagens de áudio enviadas pelos ouvintes e interage com essas mensagens. O programa é formado
por quadros como: Conta um Causo; previsão do tempo; oração da manhã; reflexão
do dia; horóscopo; aniversariantes; serviços de utilidade pública; Agro Show (com informações sobre o mundo do agronegócio no Brasil e no Tocantins); Dicas do Campo,
com dicas essenciais para os produtores rurais; Entrevistas com técnicos agrícolas e
pecuários (Ruraltins, Naturatins, Seagro, Itertins, Unitins Agro etc.); e Fogão à Lenha.
Programa 2 em 1
Programa veiculado das 8h às 10 h e comandado pelos jornalistas Kaká Luce-

na e Polyana Siqueira. O programa tem como foco o jornalismo e a informação. Este
programa tem grande participação dos ouvintes por meio do WhatsAPP. Em seus quadros são abordadas temáticas como: previsão do tempo ao vivo com o professor Sérgio Cabral, da Unitins; Bancada de entrevistas; Giro de Notícias; enviados ao vivo das
principais cidades do Tocantins; Dicas de saúde e bem estar; Ronda policial; Resultado das loterias; Sétima arte; Minuto trabalho; O Professor responde; Comunidades
tradicionais; Comentário do Dia; Informações do Brasil e do mundo; agenda cultural
todas as sextas; Podcasts; Notícias de Agências Nacionais como a EBC; Intervalo com
a história de um artista ou banda preferida e interatividade com o ouvinte.
Programa Bom Dia 96
Apresentado pelo locutor Pedro Lopes (PP), com participações de jornalistas da
96 FM. O programa é veiculado de 10h às 12h, com conteúdo voltado à cultura, comportamento, esportes, cotidiano e jornalismo. Muito carismático, o locutor PP agrega
grande interatividade em seu programa, com massiva participação dos ouvintes pelas
redes sociais, atendendo aos pedidos musicais e dando espaço à participação dos
ouvintes. Quadros: entrevistas; oração do dia; Manda um Whats; Aniversariantes; Boletins de Saúde (gravado por repórteres ou ao vivo no estúdio com o PP); Você Sabia?
Músicas; Resumo das notícias da manhã no estado.
Programa Hora da Notícia
Programa jornalístico versátil, veiculado de 12h às 13h, com muita informação,
entrevistas e jornalismo comentado, apresentado pelos jornalistas Carlla Morena e
Marco Aurélio Jacob. Quadros: Meu Direito (com juristas); Pano para a manga; Movimento; Startando (sobre tecnologia); O resto é História (sobre o Tocantins); Saúde
e bem-estar; Sala de visitas (com entrevistas); Bancada Repórter 96; Manchetes do
dia; Músicas nas saídas para os intervalos; Notícias EBC; Notícias locais; Podcasts;
Agenda cultural; Prêmios; Mundo Fantástico (quadro sobre ciência, com curiosidades
sobre o nosso planeta).
Programa Esporte Mais
Programa de jornalismo esportivo, veiculado das 13h às 14h, apresentado por
Ademar Costa, Horlan Tavares, Gilmar Santos e Jota Júnior, divulgando informações
sobre o esporte no Tocantins e no Brasil. O programa é composto por quadros como:
Esporte a Motor, Futebol, Futebol Society, Futebol de Areia, Futsal, Basquete, Atletismo, Corridas de rua, Esportes Aquáticos, Vôlei, Lutas, Tênis, entre outros.
Programa Trânsito Livre
Veiculado das 14h às 17h, o programa é apresentado pela locutora Shirley Cavalcante, com a constante participação de jornalistas da Rádio 96 FM. Esse programa
também conta com grande participação dos ouvintes, que apresentam seus pedidos
musicais à locutora. Em sua composição abriga quadros voltados ao conhecimento
e ao entretenimento, em razão de tratar-se de um programa leve, voltado aos mais
diversos públicos que acompanham a rádio no meio da tarde. Seus quadros abordam
a interatividade com o ouvinte por meio das redes sociais; música, cinema; esportes,
saúde e mundo fitness; resultados da loteria; Notícias e informações de Agências; Direto do Câmpus (notícias sobre a Unitins); Notícias do dia com o Repórter 96; Universo
Feminino e mais.

Programa Conexão e Arte
Programa de atualidades, com um formato leve e interativo. Vai ao ar de 17h às
19 h. O programa destaca a cultura regional e é apresentado pelo duo Tina Santos e
Diomar Naves. Tem os seguintes quadros: Atualizando; Notícias do dia com um jornalista da 96 FM ao vivo trazendo as informações factuais; Aconteceu, virou manchete;
Caiu na rede (notícia que ganhou destaque nas redes sociais); programação cultural,
show, lançamentos de livros etc.; Hora do Abraço aos ouvintes; Tocantinês; Du Chef;
Pé na Estrada; Diomar canta ao vivo; Toque Feminino (quadro voltado ao mundo feminino, com dicas de saúde, atividades, alimentação, dia a dia etc.). Os quadros deste
programa contam com grande participação dos ouvintes, por meio das redes sociais.
Programa A Voz do Brasil
Noticiário federal, de veiculação obrigatória, exibido na 96 FM das 19h às 20h.
Programa Tô Na Noite
Com apresentação do locutor Sérgio Murillo, o programa é veiculado das 20h
à meia noite, dando destaque às músicas que marcaram épocas e fizeram parte das
nossas vidas, além de músicas atuais. O programa é composto por quadros como:
Nasce uma música - quadro conta como foram criadas canções que marcaram época;
o melhor dos Flashes e Mid’s nacionais e internacionais, músicas selecionadas para
matar a saudade; Participação do ouvinte com envio de recados e mensagens; Entrevistas culturais e um grande espaço para a promoção da produção contemporânea;
Trilhas sonoras de filmes que marcaram época; Memória Musical: quadro dedicado
exclusivamente à música brasileira; Por Dentro da Música: quadro traz curiosidades
sobre determinada música ou artista; Dicas diversas e variedades.
Considerações finais e planos de expansão para 2020
Em 2020, a Diretoria de TV e Rádio, juntamente com a Coordenação de Rádio e
com a Coordenadoria de Equipamentos e Manutenção, implantaram as transmissões
ao vivo dos programas para as redes sociais, ampliando consideravelmente a audiência e o público alvo desta emissora. Começamos de forma experimental, e mesmo
diante de várias dificuldades, obtivemos sucesso. Com nosso trabalho diário e constante, estamos conseguindo ampliar cada vez mais o alcance da 96 FM, levando a
mensagem do governo do Estado, da Unitins, a todo o Tocantins e além, por meio da
internet, a vários outros estados e até outros países. A Diretoria de TV e Rádio vem
desenvolvendo apor meio da Coordenação de Rádio da Unitins já desenvolve vários
novos projetos de programas e programetes para enriquecer e preencher a grade aos
finais de semana. Esses novos projetos serão implantados em 2020, quando a rádio
completa 20 (vinte) anos de existência, em fevereiro do próximo ano, sendo essa, a
Rádio mais antiga do Tocantins e com maior abrangência no território estadual.
Coordenadoria de equipamentos e manutenção
Ações
Detalhamento das atividades desenvolvidas
A Diretoria de TV e Rádio por intermédio desta Coordenadoria colaborou com a
mudança de toda estrutura e equipamentos da antiga Redesat para a Unitins. Foram
vários dias de trabalho com toda a equipe técnica no intuito de acelerar a entrega do
imóvel para o proprietário e, posteriormente, a acomodação de todos os servidores da

Redesat e os equipamentos na sede da Unitins no Câmpus de Palmas.
Foi realizado um levantamento de toda estrutura e equipamentos das emissoras, demonstrando quais equipamentos pertencem à estrutura da 96FM e também da
TVE/TO, evitando misturar os equipamentos que já pertenciam ao estúdio EAD da
instituição. Este trabalho teve a colaboração do setor de patrimônio da universidade.
Implantação da 96 FM
Objetivo: Com objetivo de colocar a rádio 96 FM no ar vários setores da universidade foram reorganizados, com a retirada de equipamentos tanto da Reitoria como
desta Pró-reitoria. Com isso conseguimos melhorar a comunicação e interatividade
dentro do estúdio da rádio. Também foram disponibilizadas quatro câmeras de alta
definição para realizar as transmissões ao vivo pelas redes sociais. Dessa forma foram atendidas a demanda e expectativa de todos, vem colaborando para um aumento
significativo na audiência da emissora.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Conforme solicitação ficou determinada a suspensão do fornecimento de energia elétrica das Unidades Consumidoras - UC nos municípios de Paraíso do Tocantins,
Porto Nacional e Ananás sendo acertados com a Diretoria de Rádio e TV a busca dos
equipamentos da emissora de TV. Veja a relação a seguir.
UC
8/567306-6
8/958926-8
8/266521-4
8/195655-6

Endereço
702 Sul, Conj. 01 a 14, lote 02, sl 14 - Palmas
Rua Costa e Silva, S/N - Itacajá
Rua Gabriel Jose De Almeida, S/N, Qd-P Lt-07 - Porto Nacional
Rua Antonio Moreira, 292, Torre Frente ao Esc.Materiais - Ananás

8/101440-6
8/29124-5
9250700

Rural Transmissor, I. Radiodifusão Educativa-Sec.122 - Paraíso do Tocantins
Avenida Maranhão, 1277 – Gurupi
Rua 3, nº 1644, Sala 04, Centro - Colinas

Com a suspensão do fornecimento de energia elétrica dessas Unidades, houve
uma economia significativa para os cofres, demonstrando assim, zelo pelo dinheiro
público. Em relação ao município de Angico foi recebido por essa coordenadoria um
ofício do prefeito solicitando a retirada dos equipamentos, pois havia o risco de desabamento da torre de transmissão. Com isso foi disponibilizada uma equipe técnica
para realizar a retirada desses equipamentos. Sendo assim, restou, portanto, a busca
pelos equipamentos no município de Porto Nacional e Torre, disponível na Unidade da
Polícia Militar de Luzimangues.
Implantação da TVE/TO
Detalhamento das atividades desenvolvidas
O processo de implantação da emissora de TV da Unitins está em fase embrionária. Foram realizados orçamentos para a estruturação e montagem das ilhas de edição (Jornalismo e Produção). Foi feita a limpeza e higienização do estúdio de TV com
empresa especializada. A montagem da sala de transmissão e retransmissão do sinal
da TVE (Controle Mestre) está praticamente pronta. A sala de controle da emissora
local também está em fase de finalização. A equipe de obras da instituição está efetivando o acabamento e a colocação da porta de saída do estúdio. Esse procedimento
foi necessário para atender uma exigência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Tocantins.

Equipe
tários

Kyldes Batista Vicente - Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comuni-

Alessandra Ruita Santos Czapski - Diretora de Extensão
Mylena Costa Jacundá - Coordenadora de Extensão e Desenvolvimento Social
Ana Márcia Pereira Gurski - Coordenadora de Assuntos Estudantis e Esportes
Marinalva do Rêgo Barros - Coordenadora de Programas e Projetos Culturais
Antonia Custodia Pedreira – Curadora do Museu Tocantinense de Arqueologia
Marcus Vinícius Moreira Barbosa - Curador do Museu de Zoologia e Taxidermia
José Hidasi Carlos Roberto Almeida Gomes – Diretor de TV e Rádio
Rosiane Maria Jerônimo - Coordenadora de Produção e Jornalismo José Augusto Do Nascimento – Coordenador de TV
Carlla Morena Barros Pignaton Kran - Coordenadora de Rádio
Mucio Medeiros Barbosa - Coordenador de Equipamentos e Manutenção
Pró-reitoria de administração e finanças
Daniel Alencar Bardal
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Transporte, serviços gerais e manutenção predial
Objetivos:
• garantir a manutenção das edificações, de modo a propiciar um ambiente
favorável ao desenvolvimento das atividades laborais;
• planejar e executar ações de transporte e logística, a fim de atender os
servidores, os alunos e as demais atividades inerentes ao pleno funcionamento
da universidade;
• garantir o zelo das edificações da universidade;
• realizar a guarda patrimonial dos bens da universidade.
Público-alvo: Servidores e alunos da universidade.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
1 - Construção do Centro de Treinamento e Capacitação em Tecnologia Agropecuária, localizado nas imediações do Complexo de Ciências Agrárias (CCA), em
Palmas - TO. A obra foi realizada no período de janeiro a setembro de 2019.

2 - Desocupação, transporte, arquivamento e montagem de mobiliários e equipamentos da extinta Fundação de Radiodifusão Educativa (Redesat) para a Sede Ad-

ministrativa da Unitins, realizada entre janeiro e março de 2019.
3 - Manutenção das edificações da Universidade, tais como as diversas ações
de manutenção predial (instalações elétricas, reparos hidráulicos e demais atividades
relacionadas à construção civil), a fim de propiciar um ambiente favorável ao desempenho das atividades laborais.
4 - Limpeza e conservação das instalações da Universidade e guarda patrimonial dos bens, propiciando um ambiente limpo e agradável, para que os servidores e
os alunos possam desenvolver suas atividades. Guarda patrimonial, por meio da ação
de monitoramento por parte dos vigilantes da Universidade.
5 - Transporte de alunos, servidores, materiais e equipamentos da Universidade.
As solicitações de transporte são recebidas pela Coordenadoria, que planeja, agenda
e executa a demanda solicitada. Ao realizar o correto planejamento das rotas a serem
seguidas, o setor consegue agrupar as demandas com destinos próximos, reduzindo
a quantidade de veículos utilizados e, consequentemente, o consumo de combustível.
As ações de transporte de alunos, servidores, materiais e equipamentos foram executadas com êxito, sempre primando pela segurança e o conforto dos motoristas e
usuários, bem como o planejamento efetivo das rotas e a economia de combustível.
Dificuldades ou obstáculo e encontrados
A principal dificuldade encontrada ao longo do exercício de 2019 foi o baixo
orçamento disponibilizado para a realização das ações de manutenção predial, o que
acarretou a realização de manutenções paliativas e não preventivas e duradouras.
Outro ponto que também apresentou dificuldades foi quanto ao gerenciamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, tendo
em vista que vários aparelhos são bastante antigos, dificultando a substituição de peças, quando necessário (a idade elevada dos aparelhos dificulta a obtenção de peças
no mercado e a manutenção corretiva em alguns casos). Por fim, a baixa quantidade
de auxiliares de serviço geral também se mostrou um obstáculo a ser vencido pela Coordenadoria. A quantidade reduzida de servidores causou a sobrecarga dos mesmos,
acarretando na limpeza insuficiente de alguns pontos das edificações.
A seguir, constam algumas sugestões a serem implementadas para a melhoria
das atividades desenvolvidas pelo setor:
• Obtenção de um espaço maior para o desenvolvimento das ações de
manutenção predial, permitindo a correta estocagem de materiais e conserto
de peças;
• Aquisição de um novo ônibus para a realização de viagens interestaduais,
possibilitando mais conforto e segurança aos usuários e motoristas;
• Aquisição ou desenvolvimento de um software para o controle e gerenciamento
logístico dos veículos, bem como das manutenções preventivas e corretivas;
• Implantação de estacionamento coberto para guardar a frota oficial, visando o
conforto dos usuários e o zelo com os veículos;
• Contratação de auxiliares de serviços gerais, a fim de ampliar a cobertura das
áreas higienizadas;
• Implantação de área reservada à limpeza interna e externa dos veículos.
Almoxarifado e Patrimônio
Almoxarifado
Objetivo: Prover a Instituição com bens de consumo, em geral, a fim de suprir
as demandas setoriais, na execução de atividades rotineiras e eventos internos/externos.
Público-alvo: Interno e externo (servidores e alunos)

Detalhamento das atividades desenvolvidas
O Almoxarifado tem suprido as necessidades da Instituição, de forma geral,
mas, em razão do orçamento insuficiente para adquirir materiais de consumo, o pronto
atendimento foi prejudicado em sua integralidade, nos momentos que o estoque esteve baixo.
Ademais, o Almoxarife requisitou materiais de consumo suficientes para atender as demandas institucionais até o final do exercício, mas, por falta de orçamento,
alguns itens não puderam ser adquiridos. Será necessário, em 2020, fazer novas licitações, para suprir as demandas.
Dificuldades e obstáculos encontrados:
• Necessidade de um técnico qualificado para dar suporte ao sistema Potheus,
assim como para sanar qualquer dúvida ou erro do sistema, pois o sistema é
lento e instável e não atende a gestão do Almoxarifado e Patrimônio. Também,
houve a ausência de mobiliário suficiente para o armazenamento, além de
falhas de comunicação, principalmente, nas requisições dos câmpus do interior.
Poucos servidores estão lotados no setor. Dessa forma, as dificuldades foram:
• necessidade de continuidade da elaboração dos fluxogramas e mapeamentos
dos procedimentos processuais;
• Falha na comunicação entre os Câmpus e a Sede Administrativa, nas
demandas de correspondência, solicitação de veículos e, principalmente, itens
do Almoxarifado;
• Falta de estrutura física, com mobiliário adequado para a guarda de produtos
no estoque;
• Falta de pessoas para auxiliar nas atividades da Coordenadoria de Patrimônio
e Almoxarifado Central.
Como pontos positivos a serem considerados nessa gestão destacam-se a boa
comunicação entre setores da Diretoria Administrativa e a Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado Central, no entanto, ainda precisa haver melhorias com relação
à comunicação pelos Câmpus. A atual estrutura física tem atendido a demanda de
aquisições, mas precisa haver investimento em mobiliário, para que se possa fazer
melhor armazenamento dos materiais, principalmente, dos gêneros alimentícios (café,
açúcar, chá etc.).
Patrimônio
Objetivos:
• Incorporar bens da extinta Redesat;
• Promover a continuidade das atividades de patrimoniar os bens da instituição.
Por meio da Comissão de Avaliação de Acervo Patrimonial (PORTARIA/UNITINS/GRE nº 094 GABREITOR, de 01 de abril de 2019), ocorreu o cadastro dos bens
reavaliados que constam em relatório apreciado e aprovado pela Reitoria, para que
pudesse dar o devido prosseguimento ao cadastramento no Sistema de Controle Patrimonial (Sispat). Foram efetuados os devidos cadastros dos bens adquiridos pela
instituição, por meio de compra e/ou doação até 12 de novembro de 2019, sendo: 567
bens novos (entre mobiliário e equipamentos, em geral), que totalizaram o valor de R$
293.316,39. Esses bens foram destinados à estruturação dos Câmpus de Araguatins,
Augustinópolis, Dianópolis, Palmas, Sede Administrativa e Centro de Ciências Agrárias (CCA). O processo de reavaliação de bens foi realizado na Sede Administrativa
e no Centro de Ciências Agrárias (CCA), totalizando 2.352 bens avaliados, no valor
de R$ 1.633.128,25. Foi realizada a reavaliação dos veículos institucionais, nos quais
foram reavaliados 44 veículos mecânicos, somando R$ 1.724.886,00. A pedido da so-

licitação da Coordenadoria Contábil, foi cadastrado todo o Acervo Bibliográfico adquirido do processo 2015/20321/001914, no qual somou 6.121 exemplares, totalizando
um valor de R$ 648.530,95.
Lista geral de bens novos cadastrados
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO DO BEM

01

01

CONJUNTO RECUPERADOR DE RESINAS

R$ 7.051,40

02

01

CONJUNTO SEPARADOR DE RESINAS

R$ 7.051,40

03

01

FRAGMENTADORA DE PAPEL

R$ 720,00

04

01

KIT DE ILUMINAÇÃO PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO

R$ 1.345,99

05

01

MANEQUIM BISSEXUAL ADULTO COM ÓRGÃOS INTERNOS

R$ 4.693,00

06

02

TRIPÉ DE ALUMÍNIO - 2 ESTÁGIOS

R$ 10.120,00

07

04

CÂMERA FILMADORA

R$ 49.000,00

08

08

BEBEDOURO INDUSTRIAL

R$ 18.397,60

09

28

PROJETOR EPSON

R$ 83.972,00

10

30

MESA ESCOLAR/UNIVERSITÁRIA - ADULTO

R$ 4.882,50

11

490

CARTEIRA ESCOLAR

TOTAL

Lista geral de bens reavaliados e cadastrados no Sispat
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

QUANT.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DESCRIÇÃO DO BEM
BOTONER COMP. ÁUDIO
CARRINHO PARA TRANSPORTE
CENTRÍFUGA
CLAVICULÁRIO P/ 200
COFRE EM AÇO
CONVERSOR DE SINAIS DE ÁUDIO
DEINOZADOR DE ÁGUA
DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO
ESCANINHO DE MADEIRA
ESTACÃO DE EDIÇÃO
FORNO MUFLA
FURADEIRA
GERADOR TOYAMA
GRAMPEADOR ELÉTRICO
GUILHOTINA MANUAL
HIBRIDA EXPANDER
LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL
MEDIDOR DE PH
MINI GRAVADOR DIGITAL
MÓDULO DE BATERIA
MOTO ESMERIL PARA BANCADA
MOTOR DE POPA MERCURY

VALOR

R$
106.082,50
R$
293.316,39

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
06
06
07
07
07
08
09
10
11
13
14
15
15
15
155
17
17
18
19
19
19
20
202
236
24
244
297

MULTIPROCESSADOR SEMI-INDUSTRIAL
PERFURADORA ELÉTRICA DE PAPEL
PHMETRO
PICOTADEIRA DE PAPEL ELÉTRICA
STEADICAM MERLIN
TAPE DECK DUPLO
TORNO MORSA DE BANCADA
VÍDEOS K-7
BALANÇA
CAPELA DE FLUXO
DUPLICADORAS
ESTAÇÃO TOTAL
ESTUFAS
FREEZER
LOGGER PARA PLUVIÔMETRO
MICROONDAS
ROTEADOR WIRELESS
TELA DE PROJEÇÃO
AGITADORES
BANHO MARIA
COMPRESSOR AR
EQUALIZADORES
FLANELÓGRAFOS
FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS
GAVETA PARA STORAGE
GELADEIRAS
ROÇADEIRA A GASOLINA
TEODOLITO ELETRÔNICO
DESUMIDIFICADOR DE AR
ESCADAS
NÍVEL AUTOMÁTICO
PRISMAS
RECEPTORES DE TV
TRANSFORMADOR DE ENERGIA
RACK PARA CABEAMENTO
PLUVIÔMETRO EM ALUMÍNIO
TELEPROMPTER
CAVALETE DE MADEIRA PARA FLIP CHART
DATASHOWS
MICROSCÓPIOS
DATALOGGERS C/ SENSOR DE NÍVEL
FRIGOBARES
BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA
RACK TIPO MESA
BEBEDOUROS
TRIPE PARA CÂMERA DE VÍDEO
APARELHOS DE SOM
CÂMERAS FILMADORA
NOTEBOOKS
ARMÁRIOS
IMPRESSORAS
SOFÁS, PUFFS e LONGARINAS
SWITCHS
APARELHOS GPS
MESAS DE ÁUDIO E MIX
MURAIS, QUADROS, PAINÉIS
TELEVISORES
COMPUTADORES
ESTANTES DE AÇO
SERVIDORES
MONITORES
MESAS

85
86
87
88
89
90

36
46
524
60
69
78

ESTABILIZADORES
GAVETEIROS MÓVEIS
CADEIRAS, POLTRONAS
ARQUIVOS
NOBREAKS
CONDICIONADORES DE AR
TOTAL: R$ 1.633.128,25

Lista geral de veículos reavaliados e cadastrados no Sispat
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO DO BEM

01

44

Veículos Automotores

TOTAL: R$ 1.724.886,00
Lista geral de acervo bibliográfico cadastrado no Sispat
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO DO BEM

01

6.121

Acervo Bibliográfico

TOTAL: R$ 648.530,95

Protocolo e expedição de documentos
Objetivo: Regulamentar e controlar os procedimentos de registro e andamento
de processos, expedientes e outros documentos que circulam nas dependências da
Unitins.
Público-alvo: público externo e todas as unidades da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
Adesão ao Sistema Sigep Web, dos correios, substituindo o antigo sistema de
postagem, que já apresentava diversas complicações, especialmente, nos procedimentos de adição do saldo dos serviços de postagem utilizados (Sedex, Pac e carta
registrada).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Espaço físico insuficiente para o arquivamento de documentos e processos.
Informações quantitativas do ano de 2019:
Entrada de Documentos:
DOCUMENTOS ENTREGUES PELOS CORREIOS
TOTAL

1.555

DOCUMENTOS CADASTRADOS NO SGD
ESPÉCIE DOCUMENTAL
TOTAL
Ofícios/Ofícios Circulares
235
Intimações
80
Requerimentos/Requerimentos Diversos (RD)
78
Cartas
55
Notificações
48

Faturas
Folhas de Ponto
Memorandos
Outros
Todos

26
15
8
87
632

Saída de Documentos:
EXPEDIÇÕES
ESPECIFICAÇÃO

Processos
Documentos Diversos
Todos

TOTAL
210
827
1.037

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AOS CORREIOS
TIPO DE ENVIO
TOTAL
Carta Registrada
2.339
Sedex Convencional
25
Sedex Reverso
32
PAC
69
Todos
2.465

Abertura de Processos:
AUTUAÇÃO DE PROCESSOS
TIPO DE SUPORTE
TOTAL
Papel (Físico)
772
Digital
340
Todos
1.112

Observação: Do total anteriormente apresentado, dez processos foram cancelados e seis processos (Nato-digitais) foram arquivados. Além do total apresentado,
49 processos de anos anteriores à implantação do SGD (2014) foram incluídos no
sistema.
Abertura de Volumes e 2ª via de Processo:
QUANTITATIVO
ROTINA
Abertura de Volumes
Abertura de 2ª Via de Processos

TOTAL
68
3

Compras
Objetivos:
• Coordenar a execução das atividades, na área de compras, para todas as unidades
administrativas;
• Atender o interesse público, por meio das propostas mais vantajosas em igualdade de
condições entre os fornecedores.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2019, foram executados
64 processos de compras, a fim de atender as necessidades da Unitins, sendo que,
nos processos de compra por dispensa de licitação, foi alcançada uma economia de
R$ 14.507,52.

Os processos executados para aquisições foram os seguintes:
Processos de Dispensa de Licitação:

polis;

2018/20321/000563 – Serviços de chaveiros;
2018/20321/001281 – Contratação de serviços de dedetização;
2018/20321/001308 – Contratação de serviços em recorte de diário da justiça;
2019/20321/000213 – Aquisição/Contratação internet - Araguatins e Augustinó-

2019/20321/000214 – Locação de sala de aula - Augustinópolis;
2019/20321/000560 – Aquisição de materiais para o museu de Zoologia e Taxidermia;
2019/20321/000561 – Aquisição de Tonner para a impressora do museu;
2019/20321/000562 – Aquisição de óleo náutico;
2019/20321/000563 – Aquisição de cestas básicas;
2019/20321/000564 – Recarga de gás GLP 13 kg;
2019/20321/000752 – Alimentação - Agrotins/2019;
2019/20321/000767 – Elaboração de projeto técnico de Radiodifusão;
2019/20321/000775 – Aquisição de fresadora;
2019/20321/000776 – Aquisição de impressora 3 D e Smart TV;
2019/20321/000791 – Aquisição de gás acetileno e GLP 45 kg;
2019/20321/000910 – Aquisição de equipamentos - Laboratório Agroambiental;
2019/20321/000914 – Aquisição de materiais de consumo (rádio e tv);
2019/20321/000920 – Aquisição de reagentes - Laboratório Agroambiental;
2019/20321/000921 – Aquisição de equipamentos para a análise de fósforo e
resina;
2019/20321/000922 – Aquisição de materiais de consumo - Laboratório Agroambiental;
2019/20321/001039 – Aquisição de Token e certificados digitais;
2019/20321/001102 – Aquisição de fragmentadora de papel;
2019/20321/001117 – Recarga de extintores;
2019/20321/001161 – Aquisição de placas de identificação patrimônio;
2019/20321/001195 – Manutenção em grupos de geradores de energia;
2019/20321/001223 – Licenças de solução de antivírus corporativo;
2019/20321/001224 – Aquisição de equipamentos de áudio;
2019/20321/001225 – Aquisição de equipamentos de videoconferência;
2019/20321/001262 – Locação de imóvel em Araguatins;
2019/20321/001271 – Aquisição de coletes e uniformes;
2019/20321/001284 – Aquisição Storage;
2019/20321/001329 – Prestação de serviços de lavanderia.
Processos de Inexigibilidade:
2018/20321/000012 – Contratação de serviços de publicidade;
2019/20321/000241 – Implantação e treinamento de sistema – TOTVS;
2019/20321/000378 – Serviço de consultoria educacional;
2019/20321/000528 – Acervo bibliográfico digital;
2019/20321/000659 – Aquisição de licença programa Arcgis;
2019/20321/000751 – Aquisição de ferramenta de pesquisa e comparação de
preços;
2019/20321/000973 – Fornecimento de vale-transporte.

Processos de Adesão a Ata de Registro de Preços:
2019/20321/000697 – Contratação de prestação de serviço de locação - Agrotins/2019;
2019/20321/001044 – Gerenciamento de frota de veículos;
2019/20321/001138 – Manutenção de ar condicionado;
2019/20321/001299 – Montagem e desmontagem estrutura 5ª Sicteg – Unirg.
Processos de Licitação:
das);

cas;

2017/20321/000945 – Aquisição de insumos (fertilizantes, herbicidas, insetici2018/20321/000594 – Aquisição de projetores multimídia;
2018/20321/000603 – Aquisição de materiais hidráulicos;
2018/20321/000604 – Aquisição de materiais elétricos;
2018/20321/000605 – Aquisição de materiais/ferramentas;
2018/20321/000826 – Aquisição de materiais de construção;
2018/20321/001025 – Contratação de serviços de ornamentação e decoração;
2018/20321/001026 – Confecção de materiais promocionais;
2018/20321/001027 – Aquisição de camisetas e bonés;
2018/20321/001028 – Prestação de serviços de alimentação e Buffet;
2018/20321/001049 – Prestação de serviços de reparos de manutenção predial;
2018/20321/001066 – Confecção de materiais de expediente personalizado;
2018/20321/001067 – Confecção de bandeiras oficiais;
2018/20321/001095 – Confecção de materiais gráficos e de comunicação visual;
2018/20321/001181 – Contratação de seguros de veículos;
2018/20321/001188 – Manutenção preventiva e corretiva das bombas hidráuli-

2018/20321/001300 – Aquisição de materiais de consumo (expediente);
2018/20321/001307 – Aquisição de água mineral;
2019/20321/000592 – Gestão de abastecimento de combustível;
2019/20321/000874 – Aquisição de pneus novos;
2019/203321/000912 – Aquisição de materiais de limpeza;
2019/20321/001126 – Licenças Microsoft;
2019/20321/001167 – Serviços de clipping diário;
2019/20321/001226 – Aquisição de equipamentos de TI;
2019/20321/001230 – Aquisição de peças e materiais para manutenção TI;
2019/20321/001257 – Aquisição de equipamentos fotográficos;
2019/20321/001330 – Terceirização de serviços de limpeza;
2019/20321/001337 – Aquisição de materiais para laboratório de educação especial;
2019/20321/001337 – Aquisição de materiais para laboratório de educação especial;
2019/20321/001395 – Terceirização de vigilância patrimonial;
2019/20321/001436 – Prestação de serviço de link dedicado.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
A morosidade dos processos em trâmites externos gera um trabalho dobrado
nas atualizações das propostas e documentações.

Gestão de Contratos
Objetivos:
• Acompanhar e supervisionar as ações administrativas referentes à gestão da
contratação de obras, bens e serviços;
• Supervisionar e orientar o cumprimento de prazos, saldos e especificações
gerais necessárias à gestão de contratos;
• Coordenar e acompanhar a instrução processual, a execução orçamentária
e financeira, o reequilíbrio econômico-financeiro (repactuação de preços,
reajustes, revisões) e a execução de penalidades contratuais, com vistas à
realização da plena execução dos contratos.
Público-alvo: Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas
No exercício de 2019, foram firmados 39 (trinta e nove) contratos, totalizando o
valor de R$ 3.999.287,69.
Dificuldades ou obstáculos encontrados
Ausência de um software para o gerenciamento dos contratos e a capacitação
dos servidores.
Ação: Licitação
Objetivo: Comprar ou contratar serviços para as demandas institucionais, a fim
de atender o interesse público, por meio da proposta mais vantajosa em igualdade de
condições entre os fornecedores.
Público-alvo: Unitins.
Detalhamento das Atividades desenvolvidas
No período compreendido entre janeiro a dezembro de 2019, foram publicados
21 editais de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, a fim de atender às necessidades da Unitins, sendo eles:
001/2019 - Aquisição de mobiliários permanentes para editora da Unitins;
002/2019 - Aquisição de projetores multimídia;
003/2019 - Aquisição de insumos para o Complexo de Ciências Agrárias (CCA);
004/2019 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de ornamentação e decoração;
005/2019 - Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas
e bonés;
006/2019 - Aquisição de materiais hidráulicos;
007/2019 - Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção;
008/2019 - Gerenciamento de combustível;
009/2019 - Contratação de empresa especializada na confecção de bandeiras;
010/2019 - Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços
de confecção de materiais promocionais (caneta, pen drive, caneca, entre outros);
011/2019 - Contratação de empresa especializada na confecção de materiais de
expediente personalizados (envelopes, pastas, capas de processos administrativos e
jurídicos);
012/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
buffet;
013/2019 - Aquisição de água mineral e vasilhames;
014/2019 - Serviços de manutenção predial, com fornecimentos de materiais e

mão de obra;
015/2019 - Aquisição de pneus;
016/2019 - Serviços de manutenção predial, com fornecimento de materiais e
mão de obra (Tabela Sinapi);
017/2019 - Aquisição de pneus;
018/2019 - Aquisição de materiais de consumo (expediente, papelaria);
019/2019 - Aquisição de materiais de construção e manutenção;
020/2019 - Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de
materiais gráficos e de comunicação visual;
021/2019 - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva (bombas e motobombas do sistema de abastecimento de água);
022/2019 - Aquisição de materiais de consumo para limpeza;
023/2019 - Aquisição de equipamentos fotográficos.
Todos os certames foram processados por meio do Sistema de Registro de Preços, o qual tem como finalidade assegurar os preços obtidos por meio de processo
licitatório para futura e eventual contratação do fornecedor vencedor, o que, pela própria natureza jurídica, não obriga a contratação imediata dos serviços em seu quantitativo total, cujos preços foram registrados, conforme preceitua o § 4º do art. 15 da Lei
8.666/93.
Os 23 (vinte e três) objetos licitados tratam-se de materiais/produtos/serviços
comuns, que possuem padrão de qualidade e especificações usuais do mercado, suscetíveis de identificação objetiva, razão pela qual se adotou a licitação na modalidade
Pregão. Foi alcançada uma economia à administração, por meio dos procedimentos
de licitação, no valor de R$ 895.227,31 (diferença entre valor estimado e valor adjudicado).
Dificuldades ou obstáculos encontrados
As dificuldades encontradas na Coordenadoria de Licitação estão, em grande
parte, relacionadas à atualização legislativa e de sistemas utilizados para realização
dos certames. A própria legislação estadual, por exemplo, exige o envio de documentação de habilitação física dos fornecedores vencedores, o que, por muitas vezes,
atrasa os certames em vários dias (e até mesmo semanas, ao depender do caso).
Tais dificuldades poderão ser superadas, por meio da capacitação dos servidores, com maior frequência, e também com a atualização da legislação estadual, que
rege o sistema de registro de preços e pregão eletrônico no Estado do Tocantins, tendo em vista que tais decretos são totalmente obsoletos, se comparados à legislação
federal vigente.
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas - Recursos Humanos
Objetivos:
• Gerir a folha de pagamento;
• Desenvolver, lotar e movimentar pessoas;
• Controlar os benefícios dos servidores.
Público-alvo: Servidores da Unitins.
Detalhamento das atividades desenvolvidas:
• No desenvolvimento de pessoas, ofertou-se o curso “Trabalho em Equipe
- Sinônimo de Sucesso Individual e Coletivo”, nos Câmpus de Araguatins,
Augustinópolis e Dianópolis, bem como, nas unidades da Unitins em Porto
Nacional;
• Em 2019, foram realizadas 162 novas contratações, por meio do Processo
Seletivo Simplificado para a contratação temporária de docentes. Também,

foram realizadas contratações de Supervisores de Estágio, de professores
voluntários e foram empossados assessores, coordenadores e diretores,
obedecendo à nova estrutura organizacional dos cargos;

•

•

•

Procedeu-se com os atos necessários ao cumprimento do disposto do Art.2,
da lei complementar N°114, de 06 de março de 2019, quanto à absorção
pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), referente à remoção dos
servidores da extinta Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins
(Redesat);
Pensando na saúde e bem-estar dos servidores da Universidade, mantiveramse as atividades de ginástica laboral;

Para celebrar o Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro, a Unitins,
por meio da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, preparou
uma programação especial. A programação contou com ginástica laboral,
palavra institucional, palestra sobre saúde mental e, por fim, um coffee break. A
ação teve como objetivo homenagear os servidores públicos, proporcionando
momentos de reflexão, informação, integração e a valorização dos servidores

•

•

da instituição, reafirmando a importância desse servidor nessa engrenagem
como um pilar essencial. A programação foi realizada em todas as unidades da
Instituição;
Implantação do ponto eletrônico (Webponto) nos Câmpus de Araguatins,
Augustinópolis e Dianópolis;

Cadastramento de todos os servidores no sistema utilizado pelo Governo do
Estado (Ergon), para fins de folha de pagamento. Esse processo encontra-se
em andamento, com previsão de finalização em dezembro de 2019.

Dificuldades ou obstáculos encontrados
Poucos servidores no setor.
Execução orçamentária e financeira
O orçamento para o exercício de 2019 foi autorizado pela Lei nº 3.434, de 02
de abril de 2019, com dotação inicial de R$ 46.312.642,00, sendo R$ 44.392.642,00
oriundos do Tesouro Estadual e R$ 1.920.000,00 de outras fontes.
No exercício de 2019, a Universidade incorporou, em sua estrutura, a Fundação
Redesat, extinta pela Lei complementar nº 114, de 06 de março de 2019, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5929, de 17 de abril de 2019. De acordo com a
referida Lei, todos os direitos e obrigações da extinta Fundação, inclusive para fins de
execução orçamentária, foram transferidos à Unitins.
No decorrer do exercício, após ajustes e créditos adicionais, o orçamento final
ficou fixado em R$ 49.401.548,00, representando um acréscimo de 6,67% em relação
à dotação inicial autorizada. Dos recursos que compõem o orçamento autorizado, 92%
são provenientes do Tesouro Estadual e 8% de outras fontes, conforme demonstrado
no gráfico 1.

Tabela 1: Distribuição da despesa autorizada por fonte de Recurso.
FONTE

DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO
INICIAL

ORÇAMENTO
AUTORIZADO

SUPLEMENTAÇÃO/
REDUÇÃO

101

Recursos do Tesouro Estadual

43.742.642,00

45.260.382,00

1.517.740,00

104

Emendas Parlamentares

650.000,00

690.000,00

40.000,00

225

Recursos Federais

740.000,00

1.174.166,00

434.166,00

219

Operações de Crédito Internas

500.000,00

500.000,00

0,00

240

Recursos Próprios

680.000,00

1.777.000,00

1.097.000,00

46.312.642,00

49.401.548,00

3.088.906,00

TOTAL

Gráfico 1: Distribuição da despesa autorizada por fonte de Recurso.

A distribuição da despesa por categoria econômica demonstra que 79% do
orçamento disponível para o exercício de 2019 foi destinado à folha de pagamento de
pessoal; 16% para o custeio geral da Universidade e 5% para investimento, conforme
demonstrado no Gráfico 2. É importante ressaltar que o orçamento disponibilizado
para as despesas de custeio ficou aquém das necessidades levantadas pela universidade durante a fase de planejamento orçamentário, fator que contribui para agravar a
desproporcionalidade entre a despesa de pessoal e as despesas de custeio e investimento.
mica).

Gráfico 2: Distribuição da despesa autorizada por grupo de despesa (categoria econô-

Do orçamento disponível para investimento, 24% do montante corresponde a
recursos de convênios federais, 23% recursos próprios, 22% emendas parlamentares
estaduais, 22% operações de crédito1, e 9% de recursos do Tesouro Estadual (fonte
101), conforme demonstrado no Gráfico 3.
Gráfico 3: Distribuição dos investimentos por fonte de recursos.

Execução da despesa
A média mensal das despesas realizadas pela universidade no período de
01/01/2019 a 31/12/2019 correspondeu a R$ 3,80 milhões, incluindo a folha de pagamento, que representou aproximadamente 81% dos valores empenhados mensalmente.
O índice de execução orçamentária verificado até 31/12/2019 correspondeu a
93% do total do orçamento autorizado para a Universidade, com destaque para os
recursos do Tesouro Estadual, cuja execução atinge 94% do orçamento autorizado.
A ação de Manutenção de Recursos Humanos conteve os valores alocados
para o pagamento da folha de pessoal, com montante autorizado de R$ 39,08 milhões,
cuja execução representou 95% ou R$ 37,12 milhões do total autorizado com recursos do tesouro estadual. No valor executado, estão computados os gastos com
as folhas dos meses de janeiro a novembro/2018, bem como parte do o 13º salário e
férias proporcionais pagas até 31/12/2019.
Na ação Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais,
constam os valores orçados para o custeio geral da Universidade, no total de R$ 3,87
milhões, cuja execução financeira verificada correspondeu a R$ 3,51 milhões ou 91%
do total autorizado com recursos próprios e do tesouro estadual.
A ação de Manutenção dos Serviços de Transporte foi destinada à manutenção e à conservação da frota de veículos da Universidade. Para essa finalidade foram
destinados R$ 228 mil reais, com índice de execução de 90% dos recursos previstos.
A ação Manutenção dos Serviços de Informática conteve os valores destinados à manutenção e ao suporte da área de tecnologia da informação da Universidade.
Para essa finalidade, foram destinados R$ 976 mil reais, com índice de execução de
80% dos recursos previstos.
A ação Estruturação das Unidades da Unitins teve por finalidade a alocação
de recursos para a melhoria da infraestrutura física das diversas áreas da Universidade, com total previsto de R$ 2,31 milhões, no exercício de 2019. O valor total executado nessa ação correspondeu a 67% do valor previsto ou R$ 1,56 milhões. O saldo
1 Os recursos de operação de crédito não foram liberados para execução no exercício de 2019.

não executado nessa ação correspondeu em maior parcela aos valores de alocados
para operação de crédito, cuja execução não foi autorizada.
A ação Pagamento de Precatórios da Unitins foi orçada em R$ 1 milhão de
reais para a liquidação dos precatórios judiciais, previstos para o exercício 2019. A
execução dessa ação correspondeu a 100% dos valores previstos, conforme montante informado pela Procuradoria Geral do Estado.
A Universidade possui quatro ações finalísticas voltadas às áreas de ensino,
pesquisa e extensão universitária, a saber: Fomentar Pesquisas Acadêmicas e de
Pós-Graduação; Promoção de Cursos de Graduação Presencial e a Distância;
Desenvolvimento de Ações de Extensão Universitária, Assistência Estudantil e
Cultural; e Transmissão e Retransmissão de Sinal (Rádio/TV). Essas ações são
executadas com recursos próprios, recursos de convênios federais e de emendas parlamentares estaduais. O valor total orçado para as quatro ações finalísticas perfaz a
R$ 1,93 milhões. O índice total de execução dessas ações representou 94% do
total disponibilizado.
Na Tabela 2, estão descritas as ações orçamentárias da Universidade no exercício de 2019, comparando o valor do orçamento autorizado com o total empenhado
no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, com distribuição dos valores por fonte de
recursos.
Tabela 2: Distribuição da despesa autorizada por ação orçamentária.
Ação Orçamentária

Orçamento
Autorizado

Empenhado

Média Mensal

4188 - Coordenação e manutenção
dos serviços administrativos gerais

3.869.090,00

3.513.635,91

292.802,99

4219 - Manutenção de Recursos
Humanos

39.083.188,00

37.122.874,06

3.093.572,84

4317 - Manutenção de Serviços
de Transporte

228.138,00

204.735,71

17.061,31

4319 - Manutenção de Serviços
de Informática

976.205,00

773.797,54

64.483,13

4304 - Pagamento de Precatórios
da Unitins

1.000.000,00

1.000.000,00

83.333,33

4292 - Estruturação das Unidades
da Unitins

2.317.205,00

1.556.474,43

129.706,20

4302 - Fomento as Pesquisas
Aplicadas, Acadêmicas e de
Pós-Graduação

63.882,00

59.048,71

4.920,73

4303 - Promoção de Cursos de
Graduação na Modalidade
Presencial e a Distância

1.208.656,00

1.181.207,37

98.433,95

4305 - Desenvolvimento de Práticas
de Extensão Universitária,
Assistência Estudantil e Cultural

397.619,00

394.317,10

32.859,76

4173 - Transmissão e Retransmissão
de Sinal

257.565,00

168.374,94

14.031,25

TOTAL

49.401.548,00

45.974.465,77

3.831.205,48

Recursos do Tesouro Estadual
O Gráfico 3 evidencia o valor do orçamento previsto e executado com os recursos do Tesouro Estadual (fonte 101), que representa a principal fonte de financiamento
da Universidade. Do total executado, 87% corresponderam à folha de pagamento dos
meses de janeiro a novembro/2019 e 13% corresponderam às despesas de custeio e
manutenção geral da Universidade. O índice de despesas pagas correspondeu a 96%
do total empenhado até 31/12/2019.
Gráfico 3: Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos
do Tesouro Estadual.

Recursos Federais
No exercício de 2019, a Universidade executou apenas um convênio firmado
com a União, com a finalidade de construir o prédio do Centro de Treinamento Agroambiental, situado no Complexo de Ciências Agrárias. No decorrer do exercício, a
Universidade regularizou pendências de convênios firmados em exercícios anteriores,
que registravam bloqueios judiciais de recursos nas contas específicas. Nessa fonte,
consta a execução de 93% dos valores previstos, correspondendo a R$ 1,09 milhões
empenhados/ liquidados/pagos.
Gráfico 4: Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos
da União.

Nessa ação, ainda, restam pendências ocasionadas pelos bloqueios judiciais
nas contas dos convênios firmados com a União. Os bloqueios judiciais compulsórios
se devem a ações que tramitam na justiça em decorrência de processos do antigo
projeto de oferta de cursos à distância EaD, cuja maior parte do ônus da parceria com
a empresa Eadcon recaiu sobre a Unitins.
Os bloqueios judiciais nas contas dos convênios comprometem o efetivo cumprimento dos objetos pactuados e, por se tratar de instrumentos firmados com instituições federais, esses valores deverão ser restituídos às contas de origem e/ou devolvidos aos cofres de União, no momento da prestação de contas. O valor estimado
para devolução aos cofres da União, a título de ressarcimento de valores bloqueados/
transferidos, corresponde a R$ 706.409,27, conforme demonstrado na Tabela 3.
Tabela 3: Relação de convênios com bloqueios judiciais.
Valor
Transferido

Valor
Bloqueado

Valor
Devolvido

Saldo

794183/2013 - Escola de conselhos

386.098,80

663,14

409.215,59

-

782320/2013 - Capes uab/2012

462.567,46

23.413,89

526.035,74

-

1.509.278,89

63.238,91

1.237.217,14

335.300,66

705015/2010 - Fnde - obras

44.743,02

-

9.442,34

35.300,68

748041/2010 - Pac/2010 - embrapa

512.944,56

-

542.312,71

-

795327/2013 - Capes uab 2013

335.807,93

-

-

335.807,93

3.251.440,66

87.315,94

2.724.223,52

706.409,27

Convênio

713312/2009 - Pac/2009 - embrapa

Total

Recursos Próprios
		
O Gráfico 5 evidencia a relação entre o orçamento disponibilizado para a fonte
240 (recursos de arrecadação própria) e o valor executado no período. Essa fonte de
recursos compreende os valores arrecadados com taxas acadêmicas, taxas de inscrição aos vestibulares e prestação de serviços diversos nas áreas de pesquisa e extensão. Destaca-se, ainda, a prestação de serviços para a realização de concursos para
o preenchimento de cargos efetivos das Prefeituras de Palmeirópolis, São Salvador e
Jaú do Tocantins, conforme contrato firmado com as prefeituras.
Observa-se a execução de 93% do valor orçado. O saldo de R$ 752 mil a liquidar foi inscrito em restos a pagar e deverá ser quitado no primeiro semestre de 2020,
conforme cronograma de execução dos projetos em andamento. Ressalta-se que os
recursos dessa fonte são empregados na manutenção geral da Universidade e na realização de despesas para a execução de projetos executados pela Unitins.

Gráfico 5: Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos
próprios.

Recursos de Emendas Parlamentares
O montante liberado para a execução com recursos de emendas parlamentares
correspondeu a R$ 690,00, cuja execução atingiu 80% do valor disponibilizado. Não
houve registro de liquidação/pagamento de despesas nessa fonte durante o exercício
de 2019. Os valores empenhados perfazem o montante de R$ 552.000,00 e foram inscritos em restos a pagar não processados, aguardando a liberação da cota financeira,
por parte da Secretaria da Fazenda.
A dívida com fornecedores empenhados nessa fonte, em exercícios anteriores,
correspondeu a R$ 816.222,98.
Gráfico 6: Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos
de emendas parlamentares.

Despesas do Exercício Anterior
Aproximadamente, 11% de todos os valores empenhados no exercício de 2019
foram destinados ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores, com destaque
para o pagamento das folhas dos meses de novembro (parcial) e dezembro (integral)
do exercício de 2018, que não foram apropriadas no orçamento daquele ano.

Gráfico 7: Despesas de Exercício Anterior (DEA).

Dívidas Acumuladas
A Universidade apresenta uma dívida acumulada de R$ 10.465.425, sendo que
64% desse montante corresponde a restos a pagar de exercícios anteriores e 36% dos
valores empenhados no exercício de 2019. A maior concentração da dívida está registrada em despesas com pessoal (61%) e o restante com fornecedores de produtos e
serviços (39%), conforme evidenciado no Gráfico 8.
Tabela 5: Total da dívida acumulada.

FORNECEDORES

EXERCÍCIOS
ANTERIORES
2.468.215,89

PESSOAL E ENCARGOS

4.189.515,79

2.190.291,70

6.379.807,49

61%

TOTAL

6.657.731,68

3.807.694,14

10.465.425,82

100%

EXERCÍCIO 2019

TOTAL

%

1.617.402,44

4.085.618,33

39%

Gráfico 8: Distribuição da dívida acumulada.

A dívida herdada com a incorporação da estrutura da extinta Fundação Redesat
perfaz o montante de R$ 2.425.934, conforme dados inscritos em restos a pagar no
Siafi e registros das pendências com folhas de pagamentos obtidos a partir dos relatórios apresentados pela antiga gestão da Redesat.
A Tabela 6 demonstra os valores da dívida da Universidade e os valores assumidos da Fundação Redesat, consolidados a partir de todas as fontes de recurso e
categorias econômicas das despesas.

Tabela 6: Distribuição da dívida por Unidade Gestora.
VALOR ACUMULADO

%

UNITINS

8.039.491,21

77%

REDESAT

2.425.934,61

23%

TOTAL

10.465.425,82

100%

Gráfico 9: Distribuição da dívida por Unidade Gestora.

Comparativo com o Exercício Anterior
Na comparação da execução orçamentária com o exercício anterior, verificou-se
um incremento de 5% no total empenhado, saltando de R$ 43,9 milhões, em 2018,
para R$ 45,9 milhões, em 2019. Nesse sentido, destaca-se o custeio geral da Universidade, que apresentou um incremento de 69%, passando de R$ 4,31 milhões, em
2018, para R$ 7,27 milhões, em 2019. Os investimentos registraram um aumento mais
expressivo, com 260% de variação em relação ao exercício anterior. Essa variação
positiva no custeio e investimentos se deve basicamente ao maior aporte para manutenção dos câmpus universitários e pela absorção da estrutura da Fundação Redesat.
Por outro lado, destaca-se ainda a redução da folha de pagamento em 5% em relação
ao exercício de 2018, representando R$ 2,06 milhões a menos, provavelmente, ocasionado pelo encerramento/redução de contratos de trabalho temporários, no início de
2019.

Gráfico 10: Comparativo dos valores executados: 2018 x 2019.

Anexos

