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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 para avaliação e 

aprimoramento constantes de qualidade da educação ofertada.  

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 que desempenham diversas funções 

conforme suas atribuições. Eles estão conectados e integrados em prol da realização dos 

objetivos da Unitins. 

 Conforme expressam os documentos institucionais, são finalidades essenciais da instituição 

o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados com a finalidade de formar cidadãos 

qualificados e competentes para o exercício profissional, que sejam comprometidos na 

busca de soluções democráticas a fim de solucionar questões de ordem estadual e nacional. 

Neste ano de 2018, a Unitins não somente assegurou a continuidade de alguns projetos que 

estavam em andamento, como também criou e implementou novas propostas nos três 

pilares que alicerçam a universidade. Nesse sentido, ampliou consideravelmente as 

relações interinstitucionais e sociais com a sociedade, entidades governamentais e não-

governamentais, universidades privadas e federais. Todos contribuíram com o 

fortalecimento da identidade e das ações da Unitins.  

Dentre as ações, é possível evidenciar o vestibular semestral para o Câmpus de Palmas, o 

Programa de Iniciação Científica – Pibic, Pibiti, Pivic, a reestruturação da monitoria 

acadêmica, a redução do quantitativo de servidores contratados, além da celebração de 

convênios e parcerias com instituições de grande expressão nacional e internacional a fim 

de convergir para a melhoria da qualidade da educação e ensino ofertados.  

Evidencia-se o reflexo do trabalho realizado durante este ano, quando em 17/12/2018, a 

instituição foi contemplada com a melhoria do Índice Geral de Cursos – IGC, de “2” para “3”, 

resultado de 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, interna e externamente. 



 

5 
 

Reconhecemos o apoio do Governo do Estado, o esforço do trabalho realizado por cada um 

e por todos que não mediram esforços para que 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.   

Evidenciamos de forma sincera toda a equipe da Unitins que, mesmo diante de tantos 

obstáculos, se manteve perseverante e acreditou que a instituição só está crescendo, 

porque cada um é parte integrante dela. 

 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor 
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2.1 NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E MELHORIA CONTÍNUA – NAIMC  
 

2.1.1 Censo da Educação Superior 
 
Treinamento virtual para o Censo da Educação Superior  

Período/data:  
Início em dezembro de 2017 - Acessível permanentemente em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) do Inep para cadastrados no sistema. 
 
Objetivo: Atender, treinar e avaliar o conhecimento dos responsáveis pela coleta de dados 
e preenchimento do censo. 
 
Público-alvo:  
Procuradores Educacionais Institucionais (PI) e Auxiliares Institucionais (AI) setoriais. 
 
Detalhamento:  
Treinamento realizado a distância pelas articuladoras institucionais do NAIMC com vistas ao 
acompanhamento, pronto atendimento, materiais para consulta e estudo disponibilizados 
pela ferramenta online, por meio do AVA do INEP (http://capacitadeed.inep.gov.br). O 
NAIMC pôde contar com mais esse canal de comunicação com o Inep para consultar e tirar 
dúvidas durante o processo da coleta de dados, preenchimento, fechamento dos módulos e 
emissão de relatórios. Além de interagir com outros PI’s e AI’s de todo o Brasil para 
conhecer o trabalho em suas respectivas IES, compartilhar experiências e resolver 
problemas em comum por meio do fórum. Ao final de cada módulo estudado, foram 
realizados testes de conhecimento para avaliação do desempenho em relação às 
videoaulas e manuais, concomitante aos procedimentos oficiais do censo, o que embasou a 
aplicação da teoria e prática. Certificação de 20 (vinte) horas. 

 
    

Articulação e preenchimento do Censo da Educação Superior referente ao ano 
de 2017  
 
Período/data:  
01 de fevereiro a 04 de junho de 2018 
 
Objetivo:  

http://capacitadeed.inep.gov.br/
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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. 
 
Detalhamento:  
Articulação da coleta de dados para o preenchimento do censo referente ao ano de 2017, o 
que ocorre sempre anterior ao ano corrente. O NAIMC intermedia a relação com Auxiliares 
Institucionais (AI) setoriais, detentores de informações atualizadas, preenche os formulários 
eletrônicos dentro do sistema e realiza o fechamento dos módulos, após uma série 
minuciosa de tarefas de conferência e validação, isso porque o reitor é o responsável legal 
pelas informações declaradas, enquanto o PI responde solidariamente pelas mesmas 
informações, caso não retratem fielmente a realidade institucional. Portanto, o censo é uma 
demanda de extrema relevância e rigor, tendo em vista, inclusive, que seus resultados 
implicam nos indicadores de qualidade dos quais se extraem 30% da nota do Conceito 
Preliminar de Curso (CPC), referente ao percentual de mestres e doutores e ao regime de 
trabalho dos docentes da IES. Esses requisitos, junto a outros definidos pelo MEC/Inep, 
constituem o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), que ainda é insuficiente 
na Unitins.  
 
O censo é composto por sete (07) módulos, quais sejam:  
1) Módulo IES; 2) Módulo curso; 3) Módulo docente; 4) Módulo aluno; 5) Módulo 
fechamento; 6) Módulo relatórios; e 7) Módulo migração. Em cada módulo há diversos 
formulários eletrônicos que devem ser preenchidos ou atualizados. Parte das informações é 
carregada automaticamente de um ano para o outro. Nesse sentido, todo o trabalho foi 
cuidadosamente articulado pelo NAIMC, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI) para localizar e auxiliar as áreas-meio que alimentam e tratam os dados ou 
realizam a sua gestão nas bases internas, como as direções dos Câmpus, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, a Diretoria Financeira e as bibliotecas, por meio de formulários 
encaminhados a cada área a serem lançados no sistema pelo NAIMC, posteriormente. 
Durante o processo, o Inep parabenizou a Unitins de forma personalizada pelo 
preenchimento em tempo hábil acima da média para instituições estaduais do país. 
 
Dificuldades/obstáculos: 

● O NAIMC e a DTI assumiram a maior parte de todas as fases da coleta, verificação e 
validação, enquanto os setores que originam os dados é que deveriam ser os 
principais protagonistas, pois cuidam também de sua operacionalização e manuseio. 
Mesmo que os dados estejam presentes nos sistemas informatizados da Unitins, é 
necessário verificar inconsistências advindas da própria rotina de trabalho do setor, 
como a ausência de informações de preenchimento obrigatório, duplicidade de 
registros, etc., a fim de evitar possíveis inconsistências após o fechamento dos 
módulos do censo. 

● Não correção de erros dentro dos sistemas internos de dados de alunos e docentes 
antes da abertura do censo. 

● Não cumprimento de prazos. 
● Ausência de um documento/arquivo/planilha/sistema específico de controle de vagas 

remanescentes, causando conflitos significativos de um censo para o outro. Nessa 
edição, foi necessário realizar buscas em editais publicados pela IES, nos últimos 
quatro (04) anos, pelo portal de concursos e seleções e em planilhas diversas para a 
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contagem manual desse requisito que, ao final da coleta, pode não corresponder ao 
quantitativo real disponível, descartando as vagas ociosas. 
 

 

 
 

Relatório de acompanhamento Inep: Unitins 
dados referentes a 20 de maio de 2018 
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Treinamento presencial para o censo da Educação Superior em Brasília/DF  
 
Período/data:  
06 de março  
 
Objetivos:  

1. Conscientizar sobre a importância do censo para o país, destacando seus principais 
usos. 

2. Apresentar a base legal que normatiza o censo. 
3. Apresentar o cronograma e o diagrama do processo de coleta e disseminação do 

censo 2017. 
4. Capacitar para o preenchimento do censo 2017: 

a) Funcionamento do sistema de coleta – Censup 2017. 
b) Principais regras de negócio e conceitos relacionados ao censo. 

5. Apresentar os materiais de apoio para o preenchimento do censo. 
6. Apresentar as principais formas de acesso aos resultados do censo. 

 
Público-alvo:  
Restrito a Procuradores Educacionais Institucionais (PI) e Auxiliares Institucionais (AI) da 
área de Informática. 
 
Detalhamento:  
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realizou 
evento em Brasília/DF para orientar o preenchimento adequado do Censo da Educação 
Superior de 2017. Justifica-se a participação do NAIMC porque alguns dos insumos para o 
cálculo dos indicadores de qualidade da IES são extraídos da base de dados do censo, 
como o percentual de mestres e doutores e o regime de trabalho dos docentes vinculados, o 
que representa 30% do Conceito Preliminar de Curso (CPC). E, ainda, o número de 
matrículas de alunos no ano de referência. É importante destacar que foi autorizado, 
antecipadamente, o uso da estrutura acadêmica da Unitins dentro do sistema do Censo 
2017 para a equipe do Inep conduzir o treinamento presencial e também transmitir online 
por todo o Brasil. Por se tratar de uma IES que engloba cursos a distância, presenciais, 
bacharelados e licenciaturas, os técnicos poderiam explorar o máximo de ocorrências e 
exemplos possíveis, na tentativa de antecipar prováveis inconsistências. Os principais 
resultados foram o conhecimento adquirido diretamente da origem, considerando que o Inep 
cria e operacionaliza todos os processos do Censo e a experiência aplicada na prática 
quando da condução do Censo 2017. Foi possível tratar direto com a Coordenadora-Geral 
do Censo, Laura Bernardes, e também com analistas de sistemas do setor sobre os 
gargalos do ensino a distância identificados em edições anteriores. Certificação de 8 (oito) 
horas. 
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Sistematização informatizada para o preenchimento obrigatório do Censo da 
Educação Superior 2018 
 
Período/data:  
A partir do mês de outubro – em andamento 
 
Objetivos:  

1. Organizar a logística interna do Censo 2018, paralelamente ao cronograma oficial. 
2. Conscientizar sobre a importância do censo. 
3. Desenvolver processos operacionais e definir/pactuar fluxos entre os setores 

envolvidos. 
4. Antecipar e solucionar o máximo possível de inconsistências nos sistemas internos. 
5. Melhorar o processo de coleta, verificação e validação de dados. 
6. Compartilhar tarefas e responsabilidades. 

 
Público-alvo:  
Auxiliares Institucionais (AI) de setores específicos das pró-reitorias de Graduação, 
Administração e Finanças, Pesquisa e Pós-graduação e Extensão. 
 
Detalhamento:  
Com a publicação do cronograma oficial do Censo da Educação Superior referente ao ano 
de 2018, pelo Inep, que teria início em 14 de janeiro de 2019, o NAIMC se preparou para 
atuar e auxiliar os setores envolvidos na coleta, preenchimento e validação dos dados a 
serem declarados. Como é uma ação obrigatória e que se repete todos os anos, a intenção 
é solucionar alguns gargalos que acompanham a Unitins por um longo período, partindo da 
organização e padronização da logística interna para receber a demanda. Para tanto, foram 
desenvolvidos, até o momento, quatro (04) Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POP) para os fluxos adequados entre os setores de forma a evitar retrabalho e/ou 
sobrecarga. Os fluxos foram esquematizados de acordo com cada módulo do censo e os 
caminhos a serem percorridos associados aos respectivos responsáveis por cada atividade 
do início ao fim do processo que se encerrará em junho de 2019. Aliados aos fluxos, foram 
preparados formulários que devem ser preenchidos por áreas específicas, como por 
exemplo, sobre infraestrutura, dados financeiros, recursos humanos/técnico-administrativos, 
entre outros, os quais devem ser devolvidos ao NAIMC para lançamento no sistema do 
censo. Com a finalidade de dinamizar o preenchimento e qualificar a migração de dados em 
remessas, está sendo desenvolvida uma funcionalidade para o censo dentro do Sistema de 
Gestão de Melhoria Contínua (SIGMEC) – também em construção – pela DTI. Inicialmente, 
tratará apenas do módulo docente, que será manuseado pelos coordenadores de curso, 
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para inserir informações relacionadas ao corpo docente. As pró-reitorias de Extensão e 
Pesquisa e Pós-Graduação terão acesso para preencher os dados de docentes que 
desenvolvem atividades de pesquisa e extensão na instituição. Em seguida, pretende-se 
ampliar o alcance da ferramenta inserindo outros módulos pertinentes, ação que será 
analisada para execução no Censo 2019.  
 

 

 

 

2.1.2 Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudantes 2018 
(ENADE): articulações e ações estratégicas  
 

CalourAção 2018 – Palmas  

Período/data: 
24 de fevereiro 
 
Objetivo:  
Conscientizar acerca dos indicadores de qualidade da Unitins. 
 
Público-alvo:  
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Ingressantes/calouros dos cursos de graduação em Serviço Social, Direito, Sistemas de 
Informação e Engenharia Agronômica, do Câmpus Graciosa/Palmas. 
 
Detalhamento:  
O NAIMC foi convidado a apresentar os indicadores de qualidade da Unitins a 
ingressantes/calouros de todos os cursos do Câmpus Graciosa/Palmas, no evento 
conhecido como “CalourAção”, espécie de recepção aos novos alunos. Foram abordados, 
de forma dinâmica e descontraída, aspectos da avaliação do desempenho de estudantes 
por meio do Enade e os demais indicadores de qualidade da Unitins, sob a regulação do 
MEC e do Conselho Estadual de Educação (CEE). A intenção foi conscientizar os 
estudantes sobre o papel fundamental que cada um tem diante da sua própria formação e 
também para a construção de imagem de confiança da instituição que escolheu para a 
construção de um futuro profissional e o consequente reconhecimento pelo mercado. A 
contribuição pedagógica do NAIMC ficou marcada pelo jargão “Você pode até sair da 
Unitins, mas a Unitins nunca sairá de você!”. Dessa forma, a mensagem de motivação foi 
repassada no sentido de que até mesmo os calouros já devem pensar sobre as implicações 
de estudar em uma universidade bem avaliada e dentro dos padrões de qualidade do MEC. 
 
     

         
 
Apoio à Ascom para criação de peças publicitárias para a Campanha Enade 
2018 
 
Período/data:  
24 de maio 
 
Objetivos: 

1. Criar Campanha Enade 2018. 
2. Evidenciar a importância da participação sistêmica dos alunos dentro das ações 

realizadas. 
3. Demonstrar a toda comunidade institucional seu envolvimento dentro dos inúmeros 

processos que refletem os pontos positivos dos indicadores de qualidade para 
Instituição. 
 

Público-alvo:  
Comunidade acadêmica (discentes, docentes, coordenadores dos cursos, membros 
NDE’s...). Todos os setores da Instituição que, direta ou indiretamente, estão relacionados 
com os objetivos do Enade. 
 
Detalhamento:  
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Considerando que o Índice Geral de Cursos – IGC da Instituição não vem atingindo os 
padrões de qualidade estabelecidos por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, as ações e campanhas para a prova do Enade são 
relevantes por representar 55% da nota do conceito dos cursos de graduação. Além de 
avaliar o desempenho do estudante, leva em consideração fatores como organização 
didático-pedagógica, infraestrutura destinada ao curso e titulação dos professores. Dessa 
forma, a proposta apresentada atinge todos os agentes institucionais que estão, de alguma 
forma, envolvidos com todo o processo que norteia o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE). Para promover a campanha, na comunidade acadêmica foi criada arte 
oficial e logotipo do “ENADE 2018”. Os slogans “Você não vai parar por aqui... Valorize sua 
trajetória e garanta seu futuro!” foram divulgados em peças como banners, flyers, cards para 
divulgação online de informações sobre o Enade. 

 

Fomento ao Simulado Enade  
Período/data:  
11 de julho 
 
Objetivo:  
Instituir o Simulado Enade em todos os cursos da Unitins. 
 
Público-alvo:  
Discentes. 
 
Detalhamento:  
O NAIMC tem fomentado a institucionalização do Simulado ENADE com vistas ao 
aprimoramento do desempenho dos estudantes e sua familiarização com o modelo de 
prova, considerando que dessa forma eles poderão vivenciar os aspectos mais próximos da 
condição do exame oficial. A ação contou com a parceria de diversos setores, como: a 
Editora, que revisou o conteúdo e fez a diagramação dos cadernos de questões; a 
Reprografia imprimiu as provas em tempo hábil; Transporte e Mobilidade transportou o 
material para o destino final; e a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) fez a 
programação e leitura ótica dos cartões-resposta e a tabulação dos resultados para envio às 
coordenações de curso. Foram produzidos 218 cadernos de questões, de acordo com a 
quantidade de alunos. Seguindo o planejamento pactuado, a aplicação do simulado ficou 
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sob a responsabilidade das coordenações de curso e de articuladores(as) locais. No fim do 
processo de aplicação, os cartões-resposta preenchidos pelos alunos com o gabarito de 
suas provas foram encaminhados ao NAIMC e à DTI, que viabilizou o feedback sobre os 
resultados do simulado. Assim, foi possível identificar em quais conteúdos os cursos 
deveriam promover aulões de revisão e reforço e também perceber as potencialidades dos 
alunos. 
 
Dificuldades/obstáculos:  

1. Descumprimento de prazo no envio das questões para elaborar a prova, por parte 
das coordenações de cursos. 

2. O preenchimento cartões-respostas (gabarito) com caneta de tinta vermelha e azul, 
embora tenha sido exigida a utilização de caneta de preta em função da leitura ótica. 

3. Dificuldade logística para o envio das provas aos Câmpus de Augustinópolis e 
Dianópolis e, do mesmo modo, a devolução dos cartões-resposta para a leitura dos 
gabaritos. As entregas foram articuladas informalmente (carona, apoios, etc.). 

 

 
 

Sugestões de Ações ao Projeto Enade 2018  

Período/data:  
17 de agosto 
 
Objetivo:  
Estabelecer cultura institucional direcionada para a melhoria dos indicadores de qualidade 
da Unitins de forma contínua. 
 
Público-alvo:  
Coordenadores de curso e articuladores locais do Enade. 
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Detalhamento:  
O NAIMC sistematizou uma série de ações para produzir o relatório Consolidado do Enade 
2018 por curso de forma a recuperar detalhadamente o conteúdo de formulários e planilhas 
enviadas por coordenadores de cursos e articuladores locais. No início do segundo 
semestre, o núcleo desenvolveu uma planilha de ações recomendadas/sugeridas a todos os 
cursos, independentemente de estarem no ano de referência do ciclo avaliativo, para alertar 
sobre a importância de prever atividades durante o ano inteiro visando à elevação dos 
indicadores de qualidade da instituição. Deveria partir do trabalho com alunos para obtenção 
de sucesso na realização do Enade e também na possibilidade de criar um banco de itens 
da Unitins para fomentar o Simulado Enade. No documento enviado, foram elencadas e 
detalhadas sete (07) recomendações. De forma resumida, pode-se apontar: 
 
1) Desde o primeiro período de cada curso de graduação deve ser escolhido um (01) 
docente responsável por promover conversas/orientações/discussões acerca do Enade. 
2) Cada docente em suas respectivas disciplinas deverá construir, semestralmente, duas 
(02) questões que envolvam metodologias propostas para a construção de itens do Enade.  
3) Institucionalização da aplicação do Simulado Enade. Recomenda-se a identificação das 
potenciais turmas que farão Enade em seus respectivos anos de abrangência e oportunizar 
às turmas a realização de pelo menos três (03) simulados (01 simulado por semestre). 
4) Realização de aulões de revisão de conteúdos com base nos resultados do simulado que 
deverá aplicado. Através da tabulação dos dados dos cartões-resposta, coordenação e 
articulador local terão acesso às questões com menos/mais acertos. Com isso, poderão 
identificar os gargalos para selecionar/preparar o material da revisão. 
5) Socializar junto à comunidade discente, sobretudo os alunos habilitados, peças de 
divulgação sobre o Enade (material impresso e mídia eletrônica). Os materiais de divulgação 
deverão ser disponibilizados pela Ascom. 
6) Selecionar dois (02) ou mais discentes habilitados ao Enade do ano de referência do ciclo 
avaliativo para que conversem/ instruam/ apresentem/ discutam informações sobre o exame 
junto aos demais alunos em sala de aula e em espaços oportunos. 
7) Aplicação do Questionário do Estudante previamente ao preenchimento oficial dentro do 
Sistema Enade com o objetivo de sanar dúvidas de interpretação e orientar o preenchimento 
responsável, além de providenciar a tabulação dos dados para dar o feedback. 
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Organização das ações para aquisição de insumos e recepção de estudantes 
no Enade 
 
Período/data:  
24 de setembro 
 
Objetivo:  
Apresentar proposta de recursos e de logística para a recepção de estudantes habilitados 
ao Enade 2018. 
 
Público-alvo:  
Reitoria, PROAF, PROGRAD, ASCOM e NAIMC. 
 
Detalhamento:  
O Núcleo de Articulação Institucional e Melhoria Contínua (NAIMC) articulou a apresentação 
da proposta de organização do Enade à gestão, em reunião específica, visando à 
preparação do ambiente de recepção aos estudantes habilitados ao Enade 2018. Para isso 
utilizou planilhas de cotações de insumos destinados à montagem de kits para o 
atendimento a necessidades básicas de consumo durante a prova, bem como itens 
indispensáveis à infraestrutura e à logística que acolheu os Câmpus de Palmas, 
Augustinópolis, Dianópolis. E alcançou também os polos EaD com maior número de 
estudantes (Alvorada, Araguatins e Mateiros). Na ocasião, foram definidas as seguintes 
responsabilidades:  
i) NAIMC: composição dos kits distribuídos na data do exame - 25/11. Foram compostos 240 
kits com chocolates, barras de cereal, chicletes, mensagem e caneta. 
ii) Ascom: tendas para todos os Câmpus e material gráfico. 
iii) Direção de Câmpus/coordenação de curso: aquisição de iguarias para compor mesa de 
recepção e disponibilizar às pessoas que trabalharam na recepção, docentes, técnicos e 
estudantes. 
 
Dificuldades/obstáculos:  
Não há recurso específico destinado às aquisições para o Enade.  
 

Visita ao Curso de Serviço Social – Palestra Prof. MSc. Thiago de Lázari 

Período/data:  
30 de outubro. 
 
Objetivo:  
Motivar e instruir estudantes habilitados ao Enade 2018 e demonstrar a mobilização e o 
apoio da instituição sobre o tema. 
 
Público-alvo:  
Estudantes e docentes do curso de Serviço Social do Câmpus Palmas. 
 
Detalhamento:  
O NAIMC foi convidado pelo Coordenador do Curso de Serviço Social, Giovanni 
Nascimento, para promover um bate-papo com alunos do curso habilitados ao Enade 2018. 
O momento foi conduzido pelo Prof. MSc. Thiago Magalhães de Lázari, que também é o PI 
da Unitins e possibilitou aos alunos conhecer um pouco mais sobre o Enade enquanto 
indicador de qualidade. Assim como o Índice de Diferença de Desempenho Observado e 
Esperado (IDD), a avaliação de docentes e infraestrutura institucional. Além do Questionário 
do Estudante, que são os elementos que compõem o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e 
o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Além de conscientizar os alunos, o 
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bate-papo foi essencial para movimentar docentes em prol de um trabalho comprometido 
com a pauta dos indicadores que custam caro à Unitins em termos de qualidade do ensino e 
da imagem institucional na época da divulgação dos rankings nacionais e locais. E, 
principalmente, pela missão da IES diante da sociedade tocantinense, que se beneficia e 
contribui com o desenvolvimento do estado e da região norte. 
 

  

 

Recepção aos discentes e apoio a coordenadores de curso e articuladores 
locais do Enade 
 
Período/data:  
25 de novembro  
 
Objetivo:  
Recepcionar os estudantes de forma acolhedora no dia do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade). 
 
Público-alvo:  
Estudantes habilitados a participar do Enade 2018. 
 
Detalhamento:  
Durante todo o ano, o NAIMC desenvolveu junto às coordenações de cursos do ciclo 
avaliativo 2018 (Grupo Vermelho) ações pertinentes à recepção dos estudantes habilitados 
para o Enade, indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes concluintes, 
com relação aos conteúdos programáticos específicos do curso e de conhecimentos gerais. 
A prova acontece no fim de cada ano e, em 2018, foi aplicada dia 25/11. Nesse ano, os 
alunos foram recepcionados pela vice-reitora, a equipe do Naimc, coordenadores, 
articuladores locais, assessores pedagógicos e docentes, de forma calorosa a fim de 
minimizar tensão e motivá-los a realizar a prova de maneira competente. Foi instalada uma 
tenda em frente ao Ceulp/Ulbra e distribuídos kits com itens de consumo: água, chocolates, 
barras de cereal, chicletes, canetas e mensagem incentivadora. Além de composição de 
mesa lanches com bolachas, bolos, sucos e refrigerantes. A ação também ocorreu nos 
Câmpus de Augustinópolis, Dianópolis e Araguatins. Nos polos, foram distribuídos os kits. 
Nesse momento de acolhimento dos 240 estudantes habilitados, compareceram 229 e 
faltaram 11. 
 
Dificuldades/obstáculos:  
O fato de não haver recurso especificamente destinado às ações para a organização do 
Enade ocasionou situações de pressão à equipe do NAIMC, nos últimos dias de preparação 
para a recepção aos alunos em relação à logística de empréstimo das tendas pela 
Secretaria Estadual de Educação. E também pela falta de material gráfico solicitado para 
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compor os kits que não foram produzidos (adesivos). O NAIMC gostaria de ter 
proporcionado mais insumos para motivar a participação de docentes e alunos no exame. 

 

 

 

 

Realização da III capacitação sobre os indicadores de qualidade da Unitins 

Período/data:  
12 a 16 de março. 
 
Objetivo:  
Capacitar e treinar acerca dos indicadores de qualidade da Unitins. 
 
Público-alvo:  
Aproximadamente 50 pessoas foram alcançadas, entre coordenadores de curso, membros 
dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), técnicos da secretaria acadêmica, biblioteca, 
tecnologia da informação, Comissão Própria de Avaliação (CPA), assessorias pedagógicas, 
pró-reitorias e reitoria. 
 
Detalhamento:  
De 12 a 16 de março, o NAIMC articulou a realização da terceira e última capacitação 
presencial da equipe da Unitins, mediada pela LUPA, que é consultoria de treinamento e 
trabalhou desde agosto de 2017 com foco na melhoria dos indicadores de qualidade. As 
normativas legais publicadas pelo Ministério da Educação e Inep foram devidamente 
alinhadas com os grupos participantes de todos os Câmpus. Foi iniciada a preparação do 
grupo vermelho (Administração, Administração Pública/UAB, Ciências Contábeis e Direito) 
para o Enade 2018. Além da elaboração de vinte e nove (29) recomendações, resultando no 
terceiro Plano Operativo Institucional com ações para todos os setores implementarem as 
melhorias elencadas durante o encontro. Aconteceu uma roda de conversa com alunos dos 
cursos que farão o exame para provocar a interação com o tema, no Câmpus 
Graciosa/Palmas. Foi deliberada, ainda, a criação de um sistema de monitoramento dessas 
ações, constando seus respectivos responsáveis, prazo de execução e evolução a fim de 
manter transparência e viabilizar a participação de todos os agentes da mudança cultural 
recomendada pela LUPA Consultoria à Unitins para que seja superado o longo histórico de 
IGC 2. 
 
Dificuldades/obstáculos:  
Nem todas as pessoas que iniciaram o trabalho nas primeiras capacitações/treinamentos 
puderam participar em função da contenção de gastos (passagens, diárias, etc.) e também 
não foi possível transmitir online devido à falta de equipamento. 
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Promoção do “Workshop para elaboração de itens” (modelo Enade) 

Período/data:  
15 de março. 
 
Objetivo:  
Atender à demanda solicitada pelos próprios docentes de treinamento do corpo docente da 
Unitins para adequar as provas dos cursos ao padrão do Enade. 
 
Público-alvo:  
Coordenadores de curso e corpo docente de todos os cursos de graduação.  
 
Detalhamento:  
Foi realizado o “Workshop para elaboração de itens (modelo Enade)”, no auditório da sede 
da IES ao representar um ensaio para a adequação das provas dos cursos ao padrão do 
Enade, considerando que tal exame é um indicador de qualidade de enorme relevância para 
a Instituição. Para ministrar, além do consultor chefe da LUPA Consultoria e Treinamento, 
foram convidadas as professoras Msc. Elizabeth Toledo e Drª Kyldes Vicente, que possuem 
experiência e capacitação na área. O evento foi aberto a todo o corpo docente, gratuito e 
com certificação de seis horas pela Pró-Reitoria de Graduação. Participaram os 
coordenadores de curso de todos os Câmpus e parte do corpo docente da universidade, que 
receberam, inicialmente, aporte teórico para a construção de itens e metodologias ativas. 
Formaram-se grupos para a elaboração de questões estruturadas, visando o Enade e, no 
fim, apresentaram a produção dos grupos. 
 
Dificuldades/obstáculos:  
Embora o workshop tenha sido divulgado por vários e-mails do NAIMC, da Ascom e por 
contatos telefônicos com as coordenações, além de ser gratuito e com certificação, não 
houve adesão de muitos docentes. O NAIMC diagnosticou a falta/falha de comunicação de 
coordenadores com seus respectivos colegiados. Diante disso, a sugestão é que outras 
ações de médio e grande porte devem ter força de pauta obrigatória e prioritária em 
reuniões de colegiado, respaldadas por ordem superior da gestão.  
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Articulação do Plano de Melhoria Institucional (gestão) 

Período/data: 
A partir do mês de março. 
 
Objetivo:  
Identificar e articular a realização das melhorias diretamente ligadas à gestão. 
 
Público-alvo:  
Reitoria, Pró-Reitorias e Direção de Câmpus. 
 
Detalhamento:  
Desde o início do trabalho direcionado aos indicadores de qualidade, o grupo que participou 
das capacitações e treinamentos reivindicou a criação de um mecanismo que promovesse 
transparência às ações de competência direta da gestão da Unitins em relação às melhorias 
necessárias à elevação do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) cuja 
intenção é promover a imagem institucional com resultados positivos. O NAIMC reuniu todas 
as ideias, como também gargalos e sugestões lançados pelo grupo em uma planilha 
denominada Plano de Melhoria Institucional (Gestão), com ações, prazos e seus respectivos 
responsáveis. Espera-se que esse mecanismo possa fazer parte, em alguma medida, do 
Sistema de Gestão de Melhoria Contínua (SIGMEC), com acessos e permissões específicas 
para as áreas da gestão de acordo com o conteúdo. A título de exemplo de uma ação 
diretamente ligada à Gestão, tem-se a demanda do Ministério da Educação para a 
postagem no Sistema e-MEC do plano de Garantia de Acessibilidade e do Plano de Fuga 
em caso de incêndio, conforme exigência do Decreto nº 9.235/2017. Com essa e outras 
ações, a comunidade acadêmica em geral passa a conhecer o trabalho e a visualizar o 
empenho sobre as melhorias a partir da possibilidade de acompanhar suas realizações. A 
ideia é que sejam gerados relatórios no SIGMEC para a disponibilização no site institucional. 
O acesso à movimentação das ações ficaria restrito à Gestão e ao NAIMC. É importante 
ressaltar que, grande parte das ações identificadas como dependentes diretamente da 
gestão, são estabelecidas pelo MEC. Outras foram elencadas pelo grupo, composto por 
profissionais da Instituição como coordenadores de curso, membros dos NDEs e técnico-
administrativos de diversos setores. 
 

 

Reformulação da Página do NAIMC 

Período/data:  
Junho a novembro. 
 



 

21 
 

Objetivos: 
1. Criar página do NAIMC; 
2. Otimizar a página do Enade. 

 
Público-alvo:  
Discentes, docentes e comunidade geral. 
 
Detalhamento:  
Sistematização da página do NAIMC no site institucional, objetivando a clareza e a 
facilitação do acesso de discentes, docentes e demais interessados em conhecer o trabalho 
do núcleo e os temas associados às melhorias contínuas da Unitins como um todo. A página 
reúne todos os aspectos dos indicadores de qualidade da educação superior, além de 
aproximar o núcleo da comunidade no qual conste endereço, telefone e e-mail para a 
realização de contatos, dúvidas e sugestões. A intenção é tornar o conteúdo mais atraente 
aos diferentes perfis de internautas. Em paralelo à criação da página do NAIMC, foi também 
otimizada a página do Enade, que traz uma série de informações que norteiam atividades 
direcionadas especificamente para o exame, como editais, cronogramas, publicação de 
listas de estudantes habilitados e dispensados, os locais de prova, fotos, etc. Inicialmente, a 
equipe do NAIMC apresentou o esboço do projeto de reformulação à Diretoria de Tecnologia 
da Informação (DTI) e à Assessoria de Comunicação (ASCOM), que ficaram responsáveis 
pelo processo de gerenciamento de conteúdo e pelo desenvolvimento do layout. Até concluir 
a ação, foram realizados diversos encontros para testes, correções e validação da página 
para garantir o padrão de qualidade. 
 

 

 
 

Articulação para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Melhorias 
Contínuas (SIGMEC) 
 
Período/data:  
A partir do mês de junho – em andamento. 
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Objetivo:  
Acompanhar e subsidiar/contribuir com as ações de melhoria contínua dos cursos e 
institucional. Além do mais, espera-se melhorar a comunicação entre as coordenações de 
curso e o NAIMC. 
 
Público-alvo:  
Coordenadores de curso, articuladores locais do Enade, membros dos NDEs. 
 
Detalhamento:  
Foi articulado junto à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) o desenvolvimento do 
Sistema de Gestão de Melhorias Contínuas (SIGMEC), que é uma ferramenta de facilitação 
da comunicação entre o NAIMC, as coordenações de curso e a gestão de forma a estreitar 
os relacionamentos e a troca de informações em curto tempo. Até então, o NAIMC se 
organiza ao elaborar uma grande quantidade de planilhas e formulários-modelo para cada 
ação proposta. Os Coordenadores devem preencher e devolver para a sistematização de 
todas as informações em um único arquivo, o que resulta em alto volume de documentos e 
muito tempo de trabalho que poderia ser investido e direcionado a outras ações já existentes 
ou mesmo na criação de novas propostas de atuação do núcleo.  
 
O SIGMEC possibilitará a gestão das ações de melhoria pelas coordenações de curso de 
todos os Câmpus e seus articuladores locais, enquanto o NAIMC poderá monitorar e 
acompanhar em tempo real toda a movimentação, inclusive com prerrogativa para notificar, 
emitir relatórios e conceder permissões vinculadas aos projetos de melhoria cadastrados no 
sistema. Dentro do SIGMEC já está concluído o trabalho relacionado ao Projeto Enade, que 
se trata do espaço destinado ao preenchimento de ações dos cursos direcionadas 
especificamente à preparação de todos os envolvidos, especialmente os alunos, objetivando 
a obtenção de desempenho positivo no exame e, assim, elevar os indicadores de qualidade 
da instituição. Por sua vez, está em andamento o desenvolvimento de outras duas 
funcionalidades da ferramenta, (i) uma voltada para o Censo da Educação Superior e (ii) 
outra para os novos instrumentos de avaliação externa do Inep. Sobre o item (i), a 
ferramenta possibilitará o acesso de coordenadores de curso à funcionalidade de preencher 
e/ou atualizar os dados de docentes pertencentes ao seu colegiado, conferir informações 
em planilhas auxiliares e contribuir com o módulo docente das edições do censo. Acerca do 
item (ii) será possível acessar todos os eixos, indicadores e critérios de análise dos novos 
instrumentos de avaliação externa referentes aos atos regulatórios institucionais, como 
autorização, credenciamento/recredenciamento, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos. A partir disso, todos os coordenadores e NDEs poderão 
executar planejamento legitimamente focado nas melhorias contínuas e traçar suas 
estratégias a curto, médio e longo prazos para o alcance dos resultados, que são a 
conceituação satisfatória da qualidade do ensino, pesquisa, extensão e outras atividades 
acadêmicas que contribuem para o crescimento da instituição de forma a tornar a Unitins 
uma universidade grande. 
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Sistematização de peças técnicas e documentos para reconhecimento, 
renovação de reconhecimento dos cursos e recredenciamento da IES 

 
Período/data:  
A partir do mês de agosto 
 
Objetivo:  
Fornecer subsídios aos atos regulatórios do Conselho Estadual de Educação do Tocantins 
(CEE-TO) 
 
Público-alvo:  
Coordenadores de curso, diretorias de administração acadêmica e de educação a distância 
e Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE-TO). 
 
Detalhamento:  
O NAIMC tem dado sua contribuição acerca dos atos regulatórios de responsabilidade do 
CEE-TO em relação ao reconhecimento, renovação de reconhecimento dos cursos e 
recredenciamento da Unitins o que implica diretamente na avaliação institucional. A atuação 
nesse sentido ocorre por meio do levantamento e da sistematização de informações, peças 
técnicas e documentos elaborados originalmente pela equipe e/ou extraídos via Sistema e-
MEC, que é um sistema eletrônico do Ministério da Educação para o acompanhamento dos 
processos que regulam a educação superior no Brasil. Além do e-MEC, também é utilizado 
o Sistema do Censo da Educação Superior para o registro e emissão de diversos relatórios 
das últimas edições, o que permite ao CEE-TO visualizar uma linha histórica e a evolução 
da situação da Unitins relativa a aspectos financeiros, dados de matrícula, vagas 
remanescentes, docentes, infraestrutura, entre outros. A cada solicitação, a equipe do 
NAIMC subsidia de forma adequada a verificação in loco do CEE-TO. 

 
Oficina de classificação e avaliação de cursos em Brasília/DF 
 
Período/data:  
05 de setembro. 
 
Objetivo:  
Compreender o processo de classificação dos cursos de graduação ou sequencial, 
conforme a Classificação Internacional Normalizada da Educação (CINE) Brasil 2018, 
orientado pelo Inep, para o enquadramento correto dos cursos da Unitins. 
 
Público-alvo:  
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Procuradores Educacionais Institucionais (PI) e coordenadores de curso. 
 
Detalhamento:  
Foram discutidos assuntos pertinentes à classificação de cursos de ensino superior e os 
novos instrumentos de avaliação externa. Discutiu-se a importância do acompanhamento 
das coordenações de curso na verificação do enquadramento dos cursos de sua 
responsabilidade. Foram apresentadas as metodologias utilizadas pelo Inep para, de forma 
criteriosa, proceder ao enquadramento dos cursos e os cinco (05) fluxos de classificação, 
detalhando o passo a passo do sistema utilizado pelo Inep para a realização de tal ação. 
Esse fluxo tem como objetivo permitir aos coordenadores o entendimento de todos os 
fatores, inclusive diretrizes, que nortearam a atualização da nova classificação.  
 
Em seguida, procedeu-se à breve explanação acerca do sistema de manifestação da 
classificação cujo objetivo foi esclarecer como os coordenadores que não concordarem com 
o que consta no sistema deverão proceder ao questionamento e solicitar alteração. A 
proposta de fluxo dentro do e-MEC, especificamente para a classificação dos cursos, foi 
demonstrada de forma que ficasse claro o impacto da avaliação das comissões de 
avaliadores do MEC em sua atuação no ato das visitas in loco. Assim, destaca-se a 
importância da classificação correta para que as informações requeridas nas visitas estejam 
de acordo com as diretrizes do curso e retratem a realidade institucional. Apresentou-se 
também a Importância do Procurador Educacional Institucional (PI) na Fase/Inep avaliação, 
explicitando que o PI deve agir como articulador junto aos cursos para auxiliar na análise da 
classificação e do enquadramento. Por fim, foi realizada uma oficina com a temática “Lógica 
dos Instrumentos de avaliação externa: atributos, evidências e glossário”, momento em que 
os grupos de trabalho foram desfeitos para dar lugar às equipes multidisciplinares com o 
objetivo de discutir os Instrumentos de avaliação a partir de sua subjetividade, característica 
marcante dos novos instrumentos, e a necessidade de evidências para o respaldo das 
ações institucionais no momento das visitas de avaliação. 

 
Dificuldades/obstáculos:  
O Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE-TO) é o órgão regulador e avaliador 
da Unitins. Nesse sentido, não há clareza quanto aos limites e possibilidades de atuação do 
MEC, considerando que a IES faz parte do sistema estadual de ensino. 

 
 

2.1.8. Visita ao Câmpus Dianópolis – Palestra Prof. MSc. Thiago de 

Lázari 

Período/data:  
25 de setembro 
 
Objetivo:  
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Participar de debates com coordenadores de curso acerca das ações do Enade. 
Público-alvo:  
Coordenadores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, Articuladores 
Locais e membros dos NDEs. 
 
Detalhamento:  
Em momento oportuno foi apresentado o Núcleo de Articulação Institucional e Melhoria 
Contínua (NAIMC) e todas as ações que têm sido realizadas em prol do Enade 2018 e da 
aplicação dos instrumentos de avaliação dos cursos que expressam a qualidade 
institucional. Diante do compartilhamento de experiências e ações já realizadas, 
coordenadores tiveram a oportunidade de receber uma série de recomendações a fim de 
obter sucesso dos cursos no exame. Foram instruídos a aplicar o Simulado Enade, 
preparado pelo NAIMC, em parceria com a DTI e a Editora, assim como trabalhar 
fortemente os itens do Questionário do Estudante em sala de aula, se possível.  
 
A ideia é diagnosticar gargalos junto aos discentes, corrigi-los e devolver o feedback aos 
discentes de forma a reforçar o compromisso institucional de melhoria contínua. A 
abordagem dos novos instrumentos de avaliação externa esteve relacionada aos processos 
de verificação in loco pela Comissão do Conselho Estadual de Educação do Tocantins 
(CEE-TO), visando o reconhecimento dos cursos do Câmpus Dianópolis. Esses processos 
envolvem a comprovação de uma série de requisitos quantitativos e também subjetivos para 
a avaliação da qualidade dos cursos pelos membros da comissão. Sobre esse aspecto, a 
contribuição do NAIMC se concretizou por meio do Procurador Educacional Institucional 
(PI), Prof. MSc. Thiago Magalhães de Lázari, que acompanhou a equipe gestora da 
instituição na missão, junto à Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 
Dificuldades/obstáculos:  
Os membros dos NDEs e articuladores locais do Enade não participaram da ação, conforme 
havia sido solicitado antes da visita.  
 

  

 
Participação do curso “Trabalho em equipe: sinônimo de sucesso individual e 
coletivo” 

 
Período/data:  
03, 10, 17 e 24 de outubro 
 
Objetivo: Fortalecer a equipe e aperfeiçoar os processos de trabalho. 
 
Público-alvo:  
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Membros do NAIMC: articuladoras institucionais e coordenador de articulação do NAIMC. 
 
Detalhamento:  
A equipe do NAIMC participou do curso sobre trabalho em equipe ministrado pelo Prof. 
Paulo César Bonfim. O curso propiciou reflexões sobre a convivência adequada em grupo, 
atitudes e comportamentos a fim de melhorar o ambiente de trabalho e contribuir para o 
aumento da produtividade com qualidade, além de motivar a equipe a desenvolver 
capacidades diversas, principalmente aplicadas ao atendimento dos públicos interno e 
externo. 
 

 
 

2.2 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 de forma a ampliar sua visibilidade e sua legitimação ante à sociedade. Além 

de divulgar de eventos, ações e produções acadêmicas nos âmbitos 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, atualmente, para atender à comunicação 

interna e externa da Unitins, a Ascom dispõe e gerencia todo o conteúdo publicado no Portal 

da Universidade na internet (https://www.unitins.br); dispõe do e-mail institucional; do 

periódico intitulado “Jornal Mural”, informativo produzido com base nas notícias de mais 

destaque no âmbito acadêmico da Unitins; da página no Facebook 

(https://www.facebook.com/unitinsoficial/), que tem, atualmente, mais de 5 mil seguidores. 

Do perfil no Instagram (@unitins_oficial), criado em 28 de outubro de 2018 e que já conta 

com mais de 1,2 mil seguidores; do perfil no Twitter (@unitins), conta que estava desativada 

desde 2013 e foi recuperada em 10 de outubro de 2018 há mais de 1,8 mil seguidores. A 

Ascom também gerencia o canal oficial da Unitins no Youtube. 

Cabe o registro de que, devido ao processo eleitoral suplementar, seguido do período 

eleitoral regular, a página da Unitins, no Facebook, ficou suspensa do mês de abril até 

outubro de 2018, o que impossibilitou as divulgações institucionais nas redes sociais por 

perfis/contas oficiais da universidade.  

https://www.unitins.br/
https://www.facebook.com/unitinsoficial/
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Atualmente, a Unitins não dispõe de contrato com empresa para realizar o clipping 

completo de veiculações com menção à universidade. Assim, a Ascom realiza uma clipagem 

superficial em sites de notícias do Tocantins. No entanto, não há números exatos de 

quantas reportagens ou entrevistas da Unitins foram divulgadas em 2018. Essa é uma 

dificuldade encontrada pela Ascom em todos os tipos de mídia – TVs, rádios, sites, jornais 

impressos, revistas e redes sociais – que deve ter apoio em 2019 cujo objetivo é solucionar 

o problema e ter documentadas todas as menções à universidade nos diversos meios de 

comunicação. Assim, serão identificados e organizados registros reais das publicizações 

positivas e negativas sobre a Unitins.  

Considerando mudança de gestão no executivo estadual, que levou a alterações de 

logomarca e identidades visuais gerais, a Ascom/Unitins relaciona prejuízos com peças de 

divulgação que continham a logomarca da gestão anterior, como banners 

(aproximadamente 30 unidades), faixas, painéis e backdrops (aproximadamente 20 

unidades) cujo uso foi proibido e o material foi descartado.  

Com apoio da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom), foram 

atualizadas as peças de divulgação e repassadas a cada Câmpus do interior – Araguatins, 

Augustinópolis e Dianópolis – um kit com novo banner (1,0 x 1,5 M) e novo backdrop (2,0 x 

2,0 M) para uso nas ações e eventos institucionais. Para uso em Palmas, as peças ficam 

sob cuidado da Ascom, que acompanha os eventos ou empresta os materiais.  

Nos meses de abril e maio, para divulgação das ações da Unitins e, aproveitando para 

a realização da Agrotins 2018, a Ascom conseguiu junto à Secom a produção de: 

 

a) Cinco mil panfletos/flyers A5 gerais com os cursos de graduação ofertados nos 

quatro Câmpus. 

b) Mil folders do Nemet/RH. 

c) Mil folders do projeto Câmpus no Campo. 

d) Mil folders do projeto Solo na escola, da professora doutora Michele Ramos. 

e) Banners para CCA, LARA, CPAV, NIT, NZT, Meliponicultura, Revistas Agries, 

Revista Humanidades & Inovação, Nemet/RH, Solo na escola, mapa da Unitins no 

Tocantins, geral de graduação e institucional, totalizando mais de 15 banners nas 

dimensões 1,0 x 1,5 M. 

f) Lona de ground Agrotins 2018, nas dimensões 4,0 x 2,0 M. 

g) identificação da vitrine com adesivos para entrada, cumeeira, estande de 

miniauditório, estande de recepção e testeira. 

h) 40 plaquinhas em PVC para sinalização de como chegar à vitrine da Unitins. 
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Em junho, houve lançamento do processo seletivo via Sisu, com oferta de 160 vagas 

para ingresso de acadêmicos nos quatro cursos ofertados no Câmpus Palmas. Para esse 

certame, foram desenvolvidas campanha de divulgação com foco na capital e nos 

municípios vizinhos (Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Lajeado, Miracema, entre 

outros). Essa atividade teve apoio da Secom para impressão das peças: 4 mil 

panfletos/flyers A5; 15 banners; 30 adesivos perfurados para veículos e spot para 

veiculação em rádios e carros de som. 
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Ainda no mês de junho, a Assessoria de Comunicação registrou a aprovação do seu 

Regimento Interno e Anexo 1 – Manual de Formaturas pelo CONSEPE e CONSUNI, com 

normativas de funcionamento e competências do setor.  

Já no mês de julho, para a realização da Semana Pedagógica 2018/2, a Ascom viabilizou, 

junto à Secom, duas lonas de ground (2,0 x 2,5 M) e 250 adesivos (8 x 10 cm) para as 

pastas entregues aos docentes dos quatro Câmpus que participaram do evento.  

Ainda para a realização da Semana pedagógica, foram viabilizados, junto à Secretaria Geral 

de Governo (SGG), uma tenda 10 x 10 M, som ambiente para recepção aos participantes do 

evento e fornecimento de coffee break, além de duas estruturas de ground (2,0 x 2,5 M 

cada) para o palco do auditório. Ainda para a realização da Semana pedagógica, a Ascom 

realizou os processos de contratação de empresa especializada no serviço de coffee break, 

com cardápio variado e atendimento nos três dias de evento.  
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No fim do mês de agosto, foi publicado o edital do Vestibular 2019/1 para o qual 

também foi desenvolvida uma forte campanha de divulgação, abrangendo todo o estado, 

visto que as vagas ofertadas são para todos os Câmpus da universidade. Também com 

apoio da Secom, a campanha citada contemplou 14 mil panfletos/flyers tamanho A5; 40 

(quarenta) banners 1,0 x 1,5 m; 70 adesivos perfurade para veículos (para-brisa traseiro); 

três lonas para ground, em Palmas (instaladas na Praça dos Girassóis); além de spot para 

veiculação em rádios e carros de som.  

 



 

33 
 

 

Em Palmas, a divulgação direta junto aos alunos de unidades de ensino médio com 

panfletagem e distribuição de banner contemplou cerca de 25 escolas estaduais e outras 

dezenas de unidades particulares a exemplo de: Colégio Olimpo, Colégio Marista, Colégio 

Ulbra, Colégio São Francisco de Assis, Colégio InterAção, Colégio Positivo, GPS Pré-

Vestibulares, Colégio COC, Colégio e Pré-Vestibular Nabla, Matriz Pré-Vestibulares, 

cursinho Sesc Pré-Vestibular, Colégio Dom Bosco, entre outros.  

 

A divulgação direta nas unidades escolares também ocorreu nos municípios de 

Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis, além de municípios vizinhos a esses, também com 

distribuição de banners e panfletos.  

 

Já com as redes sociais ativadas a partir da segunda quinzena de outubro (Facebook, 

Instagram e Twitter), a Ascom desenvolveu ampla divulgação com cards e vídeos gravados 

por alunos e servidores como convite aos interessados a se inscreverem para o processo 

seletivo. Totalizou cerca de cinquenta postagens relacionadas exclusivamente ao Vestibular 

2019/1. 

 

No mês de outubro, a Ascom disponibilizou, no Portal da Unitins, a página da “Galeria de 

Reitores” (acesse aqui), com fotos, nomes e período de cada gestor que esteve à frente da 

gestão da universidade desde a sua criação, em 1990.  

https://www.unitins.br/nportal/portal/page/show/galeria-de-reitores
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Durante o ano de 2018, a Ascom realizou, via contrato de empresa especializada, a 

identificação de todas as salas/setores da Sede Administrativa da Unitins, em Palmas, bem 

como a substituição das placas identificadoras dos Câmpus de Augustinópolis e Araguatins. 

Também foram sinalizadas as portas de vidro da Sede Administrativa, do Câmpus de 

Palmas e do Complexo de Ciências Agrárias (CCA) com faixas adesivas personalizadas. 

 

Foram substituídos dois murais da Sede Administrativa, que estavam com defeito e sem 

condições de uso, por painéis de acrílico, conforme imagens a seguir. Também os Câmpus 
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de Dianópolis e de Araguatins receberam painel de acrílico para atender demanda de mural 

acessível aos acadêmicos.  

 

 

Além disso, foi realizada a identificação do CCA com letreiro novo, além da substituição do 

letreiro da Sede Administrativa, que estava enferrujado e desgastado pelo tempo e do nome 

“Fundação”.  

 

 

Em novembro, a Ascom articulou junto à SGG a viabilização de tendas para as ações de 

recepção e apoio aos alunos no dia da prova do Enade, em Palmas, Dianópolis e 

Augustinópolis, além de outros atendimentos de comunicação social para a ação. 
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Quanto às produções da Ascom, no que tange a notícias, notas, fotos e peças gráficas de 

divulgação, seguem gráficos com os dados referentes ao período de janeiro a 20 de 

dezembro. O gráfico de “Fotografias” considera eventos ou ações que foram 

acompanhadas, mas não relaciona quantidade de fotos produzidas. O gráfico “Design” 

relaciona campanhas/ações para as quais foram produzidas peças publicitárias, não 

considerando a quantidade de peças produzidas no total (Exemplo: vestibular – uma pasta, 

mas com 15 peças produzidas). Agrotins 2018 – uma pasta com mais de 60 peças 

produzidas. 
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Equipe ASCOM 

 A Assessoria de Comunicação iniciou 2018 com a equipe: 

1) Charlyne Sueste – Assessora de Comunicação e responsável pelo setor. 

2) Josiane Mendes – técnica nível superior, atuante como Jornalista. 

3) Carlos Baima – técnico nível superior, atuante como Jornalista. 

4) Ruy Bucar – Jornalista efetivo da Secom e cedido para a Unitins. 

5) Caio Mascarenhas – assessor especial responsável pelo design gráfico. 

6) Cristian Reurison – assessor especial responsável por fotografias. 

7) Ana Cássia Costa – assessora especial, atuante como Jornalista. 

 

No mês de março, Thalia Batista foi remanejada do setor de Protocolo para a Ascom, 

considerando pedido da própria servidora e sua recém-formação superior em Jornalismo. 

 

No mês de junho, o servidor Carlos Baima foi remanejado para a Pró-Reitoria de Extensão, 

considerando pedido da pró-reitora para que ele atue no Núcleo de Arte e Cultura. Também 

no mês de junho, a servidora comissionada, Ana Cássia Costa, foi desligada da Unitins. 

 

No mês de agosto, a Ascom recebeu a acadêmica Emily Piazza, do Curso de Sistemas de 

Informação/Câmpus Palmas, que atua como estagiária no setor e auxilia nas atividades 

administrativas, como apoio em Termos de Referência, relatórios e processos, além de 

colaborar na organização e conferência de peças.  

 

No mês de dezembro, formalizou-se o pedido de cessão da servidora Thalia Batista para a 

Secretaria de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), a partir de janeiro de 2019.  

 

Desse modo, registra-se baixa de três servidores (Ana Cássia Costa, Carlos Baima e Thalia 

Batista) na equipe, todos atuantes como jornalistas. Desse modo, a Ascom carecerá de 

recomposição em 2019 para manter a capacidade qualitativa e quantitativa de atendimento 

de demandas de Jornalismo e manutenção/atualização de redes sociais. As demandas de 

fotografia e design gráfico não foram prejudicadas. 

 

2.3 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria, criada pela Lei n° 3.124, de 14 de junho de 2016, em consonância com as 

disposições do art. 32, do Estatuto da Universidade Estadual do Tocantins e demais leis 

correlatas, é órgão auxiliar da Unitins e integra a estrutura administrativa desta Instituição 

cujo objetivo é contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e 

segurança das atividades desenvolvidas. 

 

As manifestações recebidas pela Ouvidoria estão compreendidas em denúncias, elogios, 

sugestões, reclamação e solicitação de informações que podem ser expedidas por meio de 
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sistema eletrônico da Ouvidoria Geral do Tocantins (Controladoria Geral do Estado do 

Tocantins – CGE), telefone e/ou e-mail institucional da Unitins ou ainda, presencialmente. 

 

Nos termos da LAI (Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação) em conjunto com o 

Art. 37 da Constituição Federal de 1988, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, podem 

manifestar-se e participar da vida pública a fim de acompanhar, cobrar e melhorar os atos 

administrativos praticados pelo poder público. 

 

Ressalta-se que os atendimentos da Ouvidoria da Unitins são diariamente acompanhados 

através do e-mail: ouvidoria@unitins.br, pelo sistema OGE-TO 

(http://www.gestao.cge.to.gov.br/ouvidoria/app_Login/) e por telefone (63) 3218-2941, todos 

em horário de expediente institucional. 

 

TIPOS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA – UNITINS  

 

Atendimentos internos (demandas institucionais) – 0 

Atendimentos externos (sociedade civil e organizada): 450 (quatrocentos e cinquenta) 

 

Total de atendimentos até novembro/2018 – 450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestre: janeiro/fevereiro/março 2018 

 

Atendimentos internos (demandas institucionais) – 0 

Atendimentos externos (sociedade civil e organizada): 166 (cento e sessenta e seis) 

- Telefone – 136 (cento e trinta e seis). 

- E-mail – 15 (quinze).     

- Presenciais – 0. 

- Ouvidoria Geral do Estado – 15 (quinze). 

mailto:ouvidoria@unitins.br
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ouvidoria/app_Login/
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Total de atendimentos – 166 (cento e sessenta e seis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ouvidoria/Unitins 
 
 

No mês de março, houve a troca de Ouvidor Geral da Unitins, além da capacitação dos 

envolvidos no atendimento a fim de proporcionar mais qualidade nos atendimentos e elevar 

o patamar de resolução das demandas. Atualmente, a Ouvidoria possui apenas uma 

demanda não respondida no sistema da CGE. No entanto a reclamação já foi encaminhada 

à Pró-Reitoria de Graduação para que possa se manifestar.   

 

Também há uma denúncia recebida por telefone institucional sobre contratação, 

supostamente irregular, de servidor no Câmpus de Araguatins. Esta foi encaminhada à 

Chefia de Gabinete da Reitoria e está em análise. Quanto aos atendimentos via e-mail, 

todas as manifestações recebidas foram reencaminhadas para os setores responsáveis e os 

demandantes receberam resposta satisfatória quanto ao pedido. 

 

A tabela e o gráfico a seguir demonstram o atendimento eficaz da Ouvidoria da Unitins, no 

trimestre de janeiro a março de 2018 e comprova a participação da sociedade e a 

transparência dos atos praticados pela gestão. 
 
 

Tabela 01  

Atendimentos do trimestre Jan/Fev/Mar 2018 Nº Atendimentos 

Diplomas 05 

Documentação acadêmica 06 

I-Protocolo -- 

Elogios e/ou sugestões -- 

Reclamações 17 
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Denúncias 05 

Pró-Reitoria de Graduação -- 

Pró-Reitoria de Pesquisa -- 

Pró-Reitoria de Extensão -- 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças -- 

Câmpus Graciosa – Palmas -- 

Câmpus Augustinópolis -- 

Câmpus Araguatins -- 

Câmpus Dianópolis -- 

Regularização acadêmica – EaD  13 

  Informações gerais 120 

Total  166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ouvidoria/Unitins 

 

Trimestre: abril/maio/junho 2018 

Atendimentos internos (demandas institucionais) – 0 

Atendimentos externos (sociedade civil e organizada) - 115 (cento e quinze): 

- Telefone – 81 (oitenta e um) 

- E-mail – 11 (onze).     

- Presenciais – 0. 

- Ouvidoria Geral do Estado – 23 (vinte e três). 

Total de atendimentos – 115 (noventa e nove). 
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Fonte: Ouvidoria/Unitins 

 

Conforme o gráfico 3, do trimestre abril a junho de 2018, houve uma denúncia no mês de 

abril/2018, por telefone, referente ao curso de Pós-Graduação ofertado no Estado do 

Maranhão, pelo CEDMA e IPEG a distância, em parceria com a Unitins. Esta Ouvidoria 

entrou em contato com a Diretoria de Pós-Graduação que notificou nunca ter existido a 

referida parceria. Isso foi relatado ao denunciante, ou seja, de que não procedia a 

informação de parceria da CEDMA com a Unitins.  

 

No mês de Maio/2018, houve um curso de tratamento em Denúncias de ouvidorias, 

direcionado para capacitação de ouvidores, curso ministrado pela Controladoria Geral da 

União (CGU) com parceria da Profoco. 

 

No mês de Junho/2018, aconteceu a troca do ouvidor da Unitins. Nesse mesmo mês, houve 

cinco denúncias, sendo três do Câmpus de Augustinópolis, referente à falta de lançamento 

de notas dos alunos no portal. A situação foi resolvida de imediato pelo diretor do Câmpus.  

 

As outras duas denúncias foram referentes à conduta de um professor do Câmpus Palmas 

que acusou colega de roubo de mapas e caluniou de forma pejorativa sua conduta 

particular. Foi repassado para o chefe de gabinete que informou ter tomado providências. 

 

Atendimentos do trimestre abril/maio/junho 2018 Nº atendimentos 

Emissão de diplomas 3 

Emissão de históricos e outros documentos 16 

Reclamações da demora de resposta do I-protocolo 49 

Colação de grau 0 

Agradecimentos e elogios 2 

Presenciais 0 

Denúncia 6 
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OGE-TO 23 

Regularização acadêmica 16 

Câmpus Graciosa – Palmas 0 

Câmpus Augustinópolis 0 

Câmpus Araguatins 0 

Câmpus Dianópolis 0 

TOTAL 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ouvidoria/Unitins 

 

Trimestre: julho/agosto/setembro/2018. 

Atendimentos internos (demandas institucionais) – 0 

Atendimentos externos (sociedade civil e organizada) -  112 (cento e doze) 

- Telefone – 82 (oitenta e dois) 

- E-mail – 10 (dez).     

- Presenciais – 0 

- Ouvidoria Geral do Estado – 20 (vinte) 

Total de atendimentos – 112 (Cento e doze). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ouvidoria/Unitins 
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] 

No mês de Julho/2018, foi feita uma reclamação referente aos três Câmpus da instituição: 

Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis. Os docentes desses Câmpus reclamaram que foram 

pressionados pelo reitor a participar da Semana acadêmica do 31/07 a 01/08/2018. Os 

professores afirmaram que seus contratos foram encerrados e que não foram enviados os 

novos contratos. Assim, não teriam diárias para o deslocamento e despesas para custear a 

vinda ao evento, que aconteceu em Palmas. Foi repassada a reclamação à chefia de 

gabinete desta instituição que enviou a seguinte resposta: a semana pedagógica é um 

convite aos professores para participar das atividades envolvidas e em nenhum momento foi 

feita convocação por parte da reitoria. 

 

No mês de agosto/2018, houve uma denúncia anônima por telefone referente à professora 

de estágio do Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. A denunciante relatou que a 

coordenadora contratou sua enteada de forma irregular, sendo que a professora contratada 

já tinha 40 horas de trabalho na educação do município de Araguatins e 40/ h para trabalhar 

na Unitins, Câmpus Araguatins. A denúncia foi repassada para chefia de gabinete e também 

para a Diretoria de Gestão de Pessoas, para averiguação da denúncia. 

 

Atendimentos do trimestre jul/ago/set 2018     Nº atendimentos 

Emissão de diplomas 1 

Emissão de históricos e outros documentos 21 

Reclamações da demora de resposta do I-protocolo 35 

Colação de Grau 0 

Agradecimentos e elogios 3 

Presenciais 0 

Denúncia 2 

OGE-TO 20 

Regularização acadêmica 11 

Vestibular 9 

Câmpus Palmas 0 

Câmpus Augustinópolis 6 

Câmpus Araguatins 1 

Câmpus Dianópolis 3 

TOTAL 112 
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Fonte: Ouvidoria/Unitins 

Bimestre: outubro/novembro 2018 

Atendimentos internos (demandas institucionais) – 0 

Atendimentos externos (sociedade civil e organizada) - 57 (cinquenta e sete) 

- Telefone – 52 (cinquenta e dois) 

- E-mail – 1 (um) 

- Presenciais – 0 

- Ouvidoria Geral do Estado – 4 (quatro) 

 

Total de atendimentos – 57 (cinquenta e sete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Ouvidoria/Unitins 

 

Atendimento do bimestre outubro/novembro 2018     Nº atendimentos   

Emissão de diplomas 0 

Emissão de históricos e outros doc. 7 

Reclamações da demora de resposta do I-protocolo 7 

Colação de grau 0 

Agradecimentos e elogios 2 

Presenciais 0 

Denuncia 0 

OGE-TO 4 

Regularização Acadêmica 0 

Vestibular 36 

Câmpus Palmas 0 

Câmpus Augustinópolis 0 

Câmpus Araguatins 1 
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Câmpus Dianópolis 0 

TOTAL 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ouvidoria/Unitins 

 

2.4 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 
Nome da ação:  
Reestruturação da composição de membros da CPA 
 
Objetivo:  
promover a recomposição de membros representantes de cada Câmpus para a Comissão 
Própria de Avaliação. 
 
Público-alvo:  
Membros da CPA (16 pessoas) 
 
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas: 
Foi solicitada à direção de cada Câmpus a indicação de membros para a composição da 
CPA de forma representativa, com participantes das seguintes classes: docente, discente, 
técnico-administrativo e sociedade civil. Após as indicações, foi publicada portaria de 
nomeação dos membros (Portaria/Unitins/GRE/Nº 369/2018) no Diário Oficial Nº 5.197, de 
13 de setembro de 2018. 
 
Período:  
Setembro de 2018 
 

Nome da ação:  
Reformulação do regimento interno da CPA 
 
Objetivo:  
Regulamentar as atividades da CPA, visando maior eficácia das ações a serem 
realizadas. 
Público-alvo:  
Membros da CPA (16 pessoas) 
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas:  
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Foi realizada a revisão e reformulação do Regimento Interno da CPA, uma vez que ele 
estava desatualizado (elaborado em 2011) e não contemplava as diferentes representações 
da comunidade acadêmica e sociedade civil. Também não havia previsão de representação 
de membros dos Câmpus fora da capital. 
 
Período:  
Agosto e Setembro de 2018 
 
 

Nome da ação:  
Acompanhamento e participação nas avaliações de renovação do reconhecimento 
de cursos de graduação 
 
Objetivo: 
Apresentar as informações referentes às avaliações do triênio 2015, 2016 e 2017, 
realizadas pela CPA, visando atender às solicitações das comissões de avaliação 
enviadas pelo Conselho Estadual de Educação - CEE. 
 
Público-alvo:  
Cursos de Matemática (UAB), Administração Pública (UAB), Serviço Social (Câmpus 
Palmas), Direito (Câmpus Dianópolis), Ciências Contábeis (Câmpus Dianópolis), 
Administração (Câmpus Dianópolis), Pedagogia (Câmpus Araguatins), Direito (Câmpus 
Augustinópolis) e Enfermagem (Câmpus Augustinópolis). 
 
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas:  
Foi realizada a apresentação das avaliações dos anos anteriores, atas das últimas reuniões, 
além do planejamento das atividades futuras da CPA. 
 
Período:  
Agosto e dezembro de 2018 

 
Nome da ação:  
Reunião com representantes da CPA do Câmpus de Dianópolis 
 
Objetivo:  
apresentar as informações referentes às avaliações do triênio 2015, 2016 e 2017 
realizadas pela CPA e socializar a metodologia de trabalho a ser adotada nas próximas 
avaliações. 
 
Público-alvo:  
Representantes da CPA, no Câmpus Dianópolis. 
 
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas:  
Foi realizada a apresentação das avaliações dos anos anteriores, atas das últimas reuniões, 
além do planejamento das atividades futuras da CPA. 
 
Período:  
Outubro de 2018 
 

Nome da ação:  
Sensibilização da comunidade acadêmica sobre a importância da avaliação interna 
de qualidade promovida pela CPA 
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Objetivo:  
Sensibilizar a comunidade acadêmica, visando o máximo envolvimento dos atores nas 
próximas avaliações a serem realizadas pela CPA. 
 
Público-alvo:  
Comunidade acadêmica em todos os Câmpus da Unitins. 
 
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas:  
Foi reformulada e atualizada a página oficial da CPA, além da criação de identidade visual 
para identificar as ações da comissão e fixação de cartazes informativos do papel da CPA 
em todos os Câmpus. Adicionalmente, foi ministrada palestra na abertura da semana 
acadêmica do Curso de Sistemas da Informação, do Câmpus de Palmas a fim de 
conscientizar os acadêmicos e docentes sobre a importância de participar dos ciclos 
avaliativos. 
 
Período:  
Agosto a dezembro de 2018. 
 

2.5 DIRETORIA JURÍDICA 

 

Programa / projeto / ação 

Manutenção dos serviços administrativos e judiciais. 

Objetivo: 

Prestar consultoria jurídica dos setores desta universidade, apoio ao Gabinete 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 desta IES nos processos administrativos e judiciais: 

- Processos Procon – 41. 

- Processos cíveis – aproximadamente 2.038 processos em andamento. 

- Processos trabalhistas - 31 processos em andamento. 

 

2.5.1 Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados 

alcançados 

 

Janeiro: 
Judicial: foram recebidas 16 publicações, e elaboradas 56 peças para defesa desta IES.  

Administrativo: foram emitidos 05 pareceres jurídicos. 

 

Fevereiro: 
Judicial: foram recebidas 144 publicações, e elaboradas 81 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 16 pareceres jurídicos e 04 despachos administrativos.  

 

Março: 



 

49 
 

Judicial: foram recebidas 189 publicações, e elaboradas 120 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 17 pareceres jurídicos. 

 

Abril: 
Judicial: foram recebidas 194 publicações e elaboradas 115 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 18 pareceres jurídicos. 

 

Maio: 
Judicial: foram recebidas 200 publicações, e elaboradas 136 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 15 pareceres jurídicos e 02 despachos administrativos.  

 

Junho: 
Judicial: foram recebidas 216 publicações, e elaboradas 146 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 14 pareceres jurídicos.  

 

Julho: 
Judicial: foram recebidas 246 publicações, e elaboradas 123 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 09 pareceres jurídicos e 01 despacho administrativo.  

 

Agosto: 
Judicial: foram recebidas 204 publicações, e elaboradas 111 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 15 pareceres jurídicos e 04 despachos administrativos.  

 

Setembro: 
Judicial: foram recebidas 215 publicações, e elaboradas 100 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 11 pareceres jurídicos e 03 despachos administrativos.  

 

Outubro: 
Judicial: foram recebidas 226 publicações, e elaboradas 142 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 12 pareceres jurídicos. 

 

Novembro: 
Judicial: foram recebidas 176 publicações, e elaboradas 104 peças para defesa desta 

IES. 

Administrativo: foram emitidos 19 pareceres jurídicos e 04 despachos administrativos.  

 

Dezembro: 
Judicial: foram recebidas 67 publicações, e foram elaboradas 26 peças para defesa 

desta IES. 

Administrativo: foram emitidos 04 pareceres jurídicos.  



 

50 
 

 

 Foram cumpridas, aproximadamente, dezessete (17) decisões Judiciais com a 

extinção do feito, e vinte e seis (26) decisões homologatórias dos acordos firmados 

em juízo. 

 

 Foram emitidos 155 pareceres jurídicos em processos administrativos, de janeiro a 

11 de dezembro de 2018. 

  
 De janeiro a 11 de dezembro de 2018, foram recebidas 381 citações/intimações e 

2.093 publicações dos diários da justiça, e elaboradas 1.260 peças judiciais para 

defesa da Unitins. 

 

 Foram enviados 22 processos à PGE/TO para pagamento por RPV no valor total de 

R$ 90.304,06 (noventa mil, trezentos e quatro reais e seis centavos). 

 

 Está previsto até dezembro deste ano, o pagamento de cinco (05) precatórios, 

perfazendo o total, atualmente, de R$ 195.672,99 (cento e noventa e cinco mil, 

seiscentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos).  

 
 A Universidade Estadual do Tocantins e a Procuradoria Geral do Estado têm 

procedimento específico para Regularização de Bloqueios Judiciais oriundos de 

processos jurídicos efetuados nas contas desta IES com recursos provenientes de 

convênios. Nesse sentido, quando ocorre o bloqueio judicial nas referidas contas e, 

posteriormente, esses valores são levantados pela parte autora, esta Diretoria autua 

um processo administrativo, solicitando a devolução dos valores levantados. Após 

autuação e reunião de documentos, o processo é encaminhado à douta PGE para 

devolução dos valores bloqueados para conta da Unitins. No corrente ano, foi 

enviado à PGE/TO 01 processo para regularização de bloqueios judiciais no valor de 

R$ 1.763,51 (um mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos). 

Porém, encontram-se na PGE 56 processos em que a devolução dos valores ainda 

não foi efetivada, no total de R$ 1.263.320,55 (um milhão, duzentos e sessenta e três 

mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).  

 

 No presente ano, foram devolvidos e/ou desbloqueados das contas da Unitins o total 

de R$ 856.976,47 (oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e seis 

reais e quarenta e sete centavos), que haviam sido retirados em razão dos bloqueios 

judiciais nos processos de execução sem observância de suas prerrogativas de 

Fazenda Pública. 

 

2.5.2 Dificuldades ou obstáculos encontrados 
 
Estrutura física e material de expediente 
 

 Defeito do ar condicionado da sala central do jurídico, desde a sua instalação, 
apesar de novo. 

 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. 

 
Processos judiciais 
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 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 desta IES, bem como não permite valer-se de preposto 

para comparecimento em audiências, quando inviável financeiramente o envio de 

servidor da Unitins ou da PGE para evitar a revelia desta IES. Destaca-se 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 continua enfrentando dificuldades em algumas comarcas do país onde é 

demandada, uma vez que ainda há resistência no que tange ao reconhecimento de 

sua personalidade jurídica de direito público. No entanto, 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, utilizados para o protocolo das 

defesas nos processos judiciais que tramitam por meio físico, ocorre considerável 

prejuízo para a defesa desta IES. 

 Em 2018, houve bloqueio judicial em 13 processos da Unitins, no valor total de R$ 

356.518,28 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito 

centavos). 

 No período de janeiro a dezembro de 2018, a Unitins foi condenada a pagar o valor 

de R$ 1.211.196,97 (um milhão, duzentos e onze mil, cento e noventa e seis reais e 

noventa e sete centavos) a título de danos morais, danos materiais e perdas e 

danos.  

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.   

 

 Ausência de instrução normativa com vistas a padronizar a instrução processual, 

bem como definir os serviços de natureza contínua para a instituição, além de definir 

modelos de documentos. 
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2.6 Controle interno 

Nome do programa: Programa Hermes de Educação Continuada.  

Ação:  

Curso de estabelecimento, desenvolvimento e implantação de Procedimentos Operacionais 
Padrão - POP na Diretoria de Tecnologia da Informação e na Diretoria Administrativa. 

Objetivo:  

Oferecer aos participantes as orientações necessárias com vistas ao estabelecimento, 
desenvolvimento e implantação dos Procedimentos Operacionais Padrão – POP dos 
departamentos que compõem a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI e a Diretoria 
Administrativa da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins. 

Público-alvo:  

Servidores lotados nas diretorias de Tecnologia da Informação e Administrativa. 

 

Do total de trinta e cinco 
(35) servidores lotados nas 
diretorias administrativa e da 
tecnologia da informação, trinta 
(30) foram treinados nos 
Procedimentos Operacionais 
Padronizados – POP e atingiu um 
total de 85,71%. 

Em relação ao 
estabelecimento, desenvolvimento 
e implantação de procedimentos 
operacionais padrão foram 
produzidos quinze (15) POPs na 
Diretoria Administrativa e vinte e 
seis (26) da Diretoria da 
Tecnologia da Informação. 

 

Ação:  

Atuação das atividades do controle interno em relação às análise de processos, orientações 
e aprovações dos atos de gestão. 

Objetivo:  

Atuar de forma ampla e contínua no auxílio do controle da gestão institucional, através 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 de forma a ter 
maior transparência dos atos da administração, mediante ações preventivas, ações 
fiscalizadoras, ações de auditoria e ações de avaliação de resultados. 

Público-alvo:  

Assessoramento direto do gabinete da reitoria e demais departamentos das pró-reitorias de 

graduação, administração e finanças, extensão e pesquisa e pós-graduação. 

Ações realizadas 
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1. Recebidos e analisados quinhentos e cinquenta e quatro (554) processos para 
análise, encaminhamentos e liberação. 
 

2. Análise e liberação de empenho e Programa de Desembolso (pagamento) de  
quinhentos e cinquenta e três (553) processos de aquisição de produtos e serviços 
para a Unitins.  
 

3. Elaboração e emissão de dez (10) relatórios de pendências dos processos de 
prestação de contas referentes ao suprimento de fundos concedidos à sede e ao 
Câmpus da Unitins. 
 

4. Elaboração e emissão de treze (13) relatórios de pareceres dos processos de 
prestação de contas referentes ao suprimento de fundos concedidos à sede e 
Câmpus da Unitins. 
 

5. Elaboração e emissão de sessenta e quatro (64) solicitações de ações corretivas, 
resultando da análise de processos de aquisição de produtos e serviços para a 
Unitins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Comissão de concursos e seleções 

 

A Comissão de Concursos e Seleções – CCS - tem como atribuições planejar, 

elaborar, aplicar e divulgar resultados de vestibulares e concursos e dar apoio à Pró-Reitoria 

de Graduação para a realização da transferência externa. Além de acompanhar todo 

processo de matrícula dos calouros, oferece para isso todos os dados registrados na 

inscrição e a pontuação alcançada por eles. Além disso, a Comissão de Concursos e 

Seleções - CCS- é responsável por todo processo de seleção dos alunos que concorrem às 

vagas oferecidas através de Sisu.  

 

Em 2018 a CCS realizou as seguintes atividades: 

Finalizou o Vestibular 2018/1 e iniciou a matrícula dos alunos aprovados em 2ª, 3ª e 

demais chamadas no referido vestibular cujos cursos iniciaram em fevereiro de 2018. O 

vestibular foi realizado nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. 
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Realizou o vestibular 2018/2, tendo como suporte o sistema Sisu/MEC. Iniciou com a 

adesão ao sistema de Sisu e, após o resultado da chamada regular, foi disponibilizada a 

lista de espera, utilizada para realizar todas as demais chamadas do referido vestibular 

cujos cursos iniciaram em agosto de 2018. O vestibular foi realizado somente para o 

Câmpus de Palmas, conforme dados a seguir. 

 

Curso Vagas Inscritos Concorrência Matriculados 

Direito 40 260 6,5 40 

Engenharia agronômica 40 104 2,6 40 

Serviço social 40 159 3,9 38 

Sistemas de informação 40 82 2,0 33 

Dados do vestibular 2018/2 – Sisu. 

No segundo semestre de 2018, foi planejado, elaborado e executado, além de o 

resultado do vestibular 2019/1 ser divulgado ainda em dezembro de 2018. Os alunos 

aprovados na primeira chamada fizeram suas matrículas ainda em dezembro de 2018 e as 

demais chamadas, no inicio de 2019, cuja iniciação do 1º semestre aconteceu em fevereiro. 

O vestibular foi realizado nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas 

conforme dados a seguir. 

 

Cidade Curso 
Qtd. 

Vagas 
Inscritos Concorrência 

Araguatins/TO 
01.1 - Letras - ampla 

concorrência 
14 45 3,2 

Araguatins/TO 
01.2 - Letras - escola 

pública 
10 52 5,2 

Araguatins/TO 
01.3 - Letras - cota 

racial 
4 6 1,5 

Araguatins/TO 
02.1 - Pedagogia - 

ampla concorrência 
14 56 4,0 

Araguatins/TO 
02.2 - Pedagogia - 

escola pública 
10 88 8,8 

Araguatins/TO 
02.3 - Pedagogia - 

cota racial 
4 6 1,5 

Augustinópolis/TO 

04.1 - Ciências 

Contábeis - ampla 

concorrência 

14 99 7,1 

Augustinópolis/TO 

04.2 - Ciências 

Contábeis - escola 

pública 

10 105 10,5 
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Augustinópolis/TO 
04.3 - Ciências 

Contábeis – cota racial 
4 15 3,8 

Augustinópolis/TO 
03.1 - Direito - ampla 

concorrência 
14 306 21,9 

Augustinópolis/TO 
03.2 - Direito - escola 

pública 
10 347 34,7 

Augustinópolis/TO 
03.3 - Direito - cota 

racial 
4 55 13,8 

Augustinópolis/TO 
05.1 - Enfermagem - 

ampla concorrência 
14 143 10,2 

Augustinópolis/TO 
05.2 - Enfermagem - 

escola pública 
10 221 22,1 

Augustinópolis/TO 
05.3 - Enfermagem - 

cota racial 
4 32 8,0 

Dianópolis/TO 
06.1 - Administração - 

ampla concorrência 
14 45 3,2 

Dianópolis/TO 
06.2 - Administração - 

escola pública 
10 59 5,9 

Dianópolis/TO 
06.3 - Administração - 

cota racial 
4 13 3,3 

Dianópolis/TO 

04.1 - Ciências 

Contábeis - ampla 

concorrência 

14 44 3,1 

Dianópolis/TO 

04.2 - Ciências 

Contábeis - escola 

pública 

10 78 7,8 

Dianópolis/TO 
04.3 - Ciências 

Contábeis - cota racial 
4 11 2,8 

Dianópolis/TO 
03.1 - Direito - ampla 

concorrência 
14 184 13,1 

Dianópolis/TO 
03.2 - Direito - escola 

pública 
10 199 19,9 

Dianópolis/TO 
03.3 - Direito - cota 

racial 
4 68 17,0 

Palmas/TO 
03.1 - Direito - ampla 

concorrência 
14 697 49,8 

Palmas/TO 
03.2 - Direito - escola 

pública 
10 702 70,2 
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Palmas/TO 
03.3 - Direito - cota 

racial 
4 109 27,3 

Palmas/TO 

07.1 - Engenharia 

Agronômica - ampla 

concorrência 

14 155 11,1 

Palmas/TO 

07.2 - Engenharia 

Agronômica - escola 

pública 

10 193 19,3 

Palmas/TO 

07.3 - Engenharia 

Agronômica - cota 

racial 

4 22 5,5 

Palmas/TO 
08.1 - Serviço Social - 

ampla concorrência 
14 71 5,1 

Palmas/TO 
08.2 - Serviço Social - 

escola pública 
10 93 9,3 

Palmas/TO 
08.3 - Serviço Social - 

cota racial 
4 10 2,5 

Palmas/TO 

09.1 - Sistemas de 

Informação - ampla 

concorrência 

14 58 4,1 

Palmas/TO 

09.2 - Sistemas de 

Informação - escola 

pública 

10 58 5,8 

Palmas/TO 

09.3 - Sistemas de 

Informação - cota 

racial 

4 15 3,8 

TOTAL 4460 - 

Dados do vestibular 2019/1. 

 

A CCS, também planejará o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 

professores a fim de lecionarem as disciplinas que ainda não têm docentes concursados.  

 

3. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

3.1 Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional - NAPE 

 

Objetivo: 
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 O Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (NAPE) da Universidade Estadual do 

Tocantins/Unitins é uma estrutura de caráter permanente, de natureza institucional e 

interdisciplinar, ligado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e atende à comunidade 

acadêmica do Câmpus de Palmas nas áreas de atenção e apoio psicológico, social e 

pedagógico. 

Público-alvo: 

Os serviços oferecidos pelo Nape se destinam a toda comunidade acadêmica do Câmpus 

Graciosa: docentes, discentes e técnico-administrativos. 

 

Detalhamento das atividades desenvolvidas: 

 

De janeiro a junho de 2018 a equipe executiva do Nape estava composta pelos seguintes 

servidores: 

- Psicóloga: Maria Aparecida Borges. 

- Pedagoga: Maria de Fátima Brasileiro. 

- Assistente social: Eva Ferreira de Sousa. 

- Assessora especial: Maria Nazaré Tavares. 

 

No primeiro semestre, o Nape voltou suas tarefas para os atendimentos individuais do 

serviço de psicologia, perfazendo um total de 22 atendimentos de suporte emocional e 

encaminhamento à rede psicossocial. O serviço de assistência social desenvolveu projetos 

de cunho social ao promover palestras e oficinas. E o serviço de pedagogia trabalhou as 

temáticas produção e intepretação de texto no âmbito grupal.  

 

Julho/2018 

Durante o mês de julho, as atividades desenvolvidas se voltaram para a reestruturação 

física e de pessoal do setor. Com a saída de alguns servidores que compunham a equipe 

até o final do primeiro semestre de 2018, novos servidores assumiram as posições: 

 

Psicologia: com a saída da psicóloga Maria Aparecida Borges (em regime de contrato 

como Prof.ª Especialista),  assumiu o psicólogo Ulisses Franklin Carvalho da Cunha 

(servidor efetivo - técnico de nível superior).  

Serviço Social: saiu a profa. especialista Eva Ferreira de Sousa, e profa. MSc. Ana Paula 

de Souza Baganha assumiu as funções do serviço social. 

Pedagogia: com a saída da Profa. MSc. Fátima Brasileiro e assumiu o prof. MSc. Alcides do 

Nascimento. 
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Permaneceu na equipe a assessora especial, Maria Nazaré Tavares, que executa as 

atividades administrativas e de apoio à execução dos projetos e ações desenvolvidos no 

núcleo. 

 

Ações desenvolvidas ao longo do mês: 

- Reestruturação do espaço físico para melhor atendimento e acompanhamento psicológico, 

social e a educacional do público-alvo.  

  

Fonte: registro pessoal 

 

- Conclusão do texto final do Regimento Interno para análise e apreciação do CONSEPE e 

CONSUNI, em reunião com a equipe executiva. 

 

- Reunião com Coordenação de Assuntos Estudantis para delineamento da Semana de 

Recepção dos alunos ingressantes em 2018/2, via Sisu. 
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Fonte: registro pessoal 

 

- Finalização e adaptação do questionário socioeconômico e cultural a ser aplicado com os 

alunos ingressantes em 2018/2. 

- Participação e divulgação do Nape, na Semana pedagógica, através de roda de conversa 

sobre prevenção e cuidado em saúde mental, promovida pelo psicólogo e coordenador do 

núcleo: Ulisses Franklin Carvalho da Cunha. 

 

Agosto/2018 

- Reunião com servidoras da Pró-Reitoria de Extensão para estabelecimento de parcerias e 

diálogo, visando elaboração de ações e projetos intersetoriais. 

 

 

Fonte: registro pessoal. 

 

- Conclusão da elaboração do plano de ações para o segundo semestre. 

- Assistentes sociais Ana Paula e Nazaré iniciaram a tabulação e discrição do levantamento 

socioeconômico dos ingressantes em 2018/1. 

- 24/08: Reunião com colegiado do Curso de Serviço Social - apresentação das atividades 

do Nape e solicitação de parcerias e apoio. 

- Elaboração de painel da prevenção no hall do bloco A com disponibilização de 

preservativos e lubrificantes e com frases que faziam alusão aos respectivos cursos: 

 Engenharia Agronômica: “Plante essa ideia!”. 

 Serviço Social: “Socialize essa ideia!”. 

 Direito: “Uma ação de todos!”. 
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 Sistemas de Informação: “Conecte-se a essa ideia!”.  

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Setembro/2018 

- Assistentes sociais Ana Paula e Nazaré prosseguiram a tabulação, descrição e análises do 

levantamento socioeconômico dos ingressantes em 2018/1, com sua finalização na primeira 

semana do mês.  

- 05/09/2018: reunião com colegiado do curso de Sistemas de Informação para 

apresentação das atividades do Nape e solicitação de parceria, no sentido de observar as 

situações passíveis de encaminhamento. 

- 05/09/2018: reunião com gerente de atenção psicossocial do estado, Maria de Fátima 

Vieira, para estabelecimento de parceria e fechamento de ação para 10 de Outubro que é o 

Dia mundial da saúde mental. Na ocasião ficou acordada a realização de uma roda de 

conversa na data em questão, com a equipe multidisciplinar do órgão estadual no auditório 

da Unitins, nos períodos matutino e noturno. 

 

- 10/09/2018: oficina temática “Construindo resiliência”: nessa ocasião, a convidada 

psicóloga e psicanalista, Ester Borges de Lima Dias, juntamente com o apoio e mediação do 

coordenador do Nape, psicólogo Ulisses Franklin Carvalho da Cunha, e da assistente social, 

Profª. Ana Paula Baganha, trabalhou a temática da construção da resiliência, como forma de 

cuidado em saúde mental e como prevenção ao suicídio, com os acadêmicos do turno 

noturno. 
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Fonte: arquivo pessoal 

  

Fonte: arquivo pessoal 

 

- 13/09/2018: reunião com colegiado do curso de Engenharia Agronômica para 

apresentação das atividades do Nape e solicitação de parceria, a fim de observar as 

situações passíveis de encaminhamento. 

- 20/09/2018: diálogo sobre a felicidade: desde o início do mês de setembro, no qual se 

trabalha nacionalmente a questão da prevenção ao suicídio. Foi colocado um banner no hall 

do bloco A com a pergunta “O que te faz feliz?”. Os estudantes colocaram uma série de 

aspectos e situações que os fazem felizes. Nessa data, foi realizado diálogo no momento do 

intervalo para fechamento dessa ação, quando foram lidas todas as respostas e expostos 

alguns comentários e questionamentos. 

  

Fonte: arquivo pessoal 

  

Durante os demais dias do mês de setembro, a equipe executiva prosseguiu com os 

atendimentos de rotina. O serviço de psicologia realizou cinco (05) atendimentos de suporte 

emocional e escuta clínica com encaminhamentos à rede de atenção em saúde do 

município. O serviço social iniciou a elaboração dos projetos de cunho social e o serviço de 

pedagogia elaborou a proposta de suporte pedagógico aos professores e de oficina de 

produção textual aos alunos. 

 

Outubro/2018 
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- O mês de outubro iniciou-se com análise e discussão acerca do levantamento 

socioeconômico e cultural dos ingressantes em 2018/2, via Sisu, com seu posterior envio às 

pró-reitorias e setores pertinentes. 

 

- 10/10/2018 – Realização da roda de conversa: “Refletindo sobre saúde emocional: afinal o 

que é saúde mental?”. 

No dia mundial da saúde mental, comemorado em 10 de outubro de 2018, o Nape, em 

parceria com a Gerência de Atenção Psicossocial e Educacional do Estado, realizou a roda 

de conversa “refletindo sobre saúde emocional: afinal, o que é saúde mental?”. Na ocasião, 

pela manhã, a gerente de atenção psicossocial do estado, Maria de Fátima Vieira, 

acompanhada da psicóloga clínica, Danielle da Silva Freire, e da assistente social, Zeli 

Pereira da Silva, conduziram um diálogo com alunos do primeiro período do Curso Sistemas 

de Informação. E à noite, foi realizada a mesma atividade com duas turmas do Curso de 

Serviço Social. Os participantes puderam expressar suas opiniões acerca do assunto e ouvir 

estratégias de prevenção e cuidado com a saúde emocional. 

 

  

Fonte: arquivo pessoal 

  

- 19/10/2018 – oficina metodologias ativas: ao identificar a necessidade de aperfeiçoamento 

contínuo do corpo docente da instituição, o Nape promoveu uma oficina sobre metodologias 

ativas. A ministrante foi a professora mestre, Erna Augusta Denzin, do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). A oficina teve a participação de 

docentes dos cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Sistema de Informação e Serviço 

Social. A ministrante desenvolveu a oficina a partir da técnica fushball e apresentou alguns 

aplicativos próprios para a metodologia ativa. Além de promover debate reflexivo sobre o 

que é ser professor e o porquê escolher ser professor.   
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Fonte: https://www.unitins.br/nPortal/portal/noticias/details/1955-2018-10-

24-docentes-da-unitins-participam-de-oficina-sobre-metodologia-ativa-

promovida-pelo-nape.  

 

A equipe prosseguiu com as tarefas pertinentes ao setor durante o semestre. O serviço de 

psicologia realizou três escutas clínicas com posterior encaminhamento. O serviço social 

desenhou projetos de intervenção social e o serviço de pedagogia ofereceu suporte aos 

demais trabalhos desenvolvidos. 

 

Novembro/2018 

A equipe executiva prosseguiu os atendimentos de rotina e serviços pertinentes ao 

setor: o serviço de psicologia realizou sete atendimentos de suporte emocional e escuta 

clínica com encaminhamento à rede de atenção em saúde do município. A assistente social 

e o psicólogo trabalharam na elaboração do projeto de extensão “diálogos 

contemporâneos”, o qual será submetido à câmara de extensão para implementação em 

2019. O serviço de atendimento educacional ofereceu suporte, citou sugestões e fez revisão 

textual nas ações e projetos.  

 

- 28/11: Para o encerramento do mês de novembro, a equipe do Nape promoveu a palestra 

“homem que se cuida é homem de atitude”, em referência à campanha nacional Novembro 

Azul, do Ministério da Saúde. A palestra foi proferida por Martin Dharlle Oliveira Santana, 

graduado em Enfermagem pela Unitins e tem certificação Lato Sensu em Enfermagem, em 

unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico e docência do ensino superior (IPESA). O 

palestrante abordou mitos e tabus envolvidos no cuidado à saúde do homem. Além disso, 

refletiu com os presentes e encerrou convocação a todos para a tarefa de colaboração na 

busca por melhores índices referentes à saúde integral do homem. 

Dificuldades ou obstáculos:  

Baixa adesão da comunidade acadêmica aos projetos de palestras e oficinas desenvolvidos 

pelo Nape. 

https://www.unitins.br/nPortal/portal/noticias/details/1955-2018-10-24-docentes-da-unitins-participam-de-oficina-sobre-metodologia-ativa-promovida-pelo-nape
https://www.unitins.br/nPortal/portal/noticias/details/1955-2018-10-24-docentes-da-unitins-participam-de-oficina-sobre-metodologia-ativa-promovida-pelo-nape
https://www.unitins.br/nPortal/portal/noticias/details/1955-2018-10-24-docentes-da-unitins-participam-de-oficina-sobre-metodologia-ativa-promovida-pelo-nape
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3.2 Diretoria de Administração Acadêmica 

Ação:  
Execução do planejamento e das politicas estabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação 
para os cursos de graduação da universidade a fim de garantir o atendimento das 
demandas pedagógicas e administrativas. O objetivo é a melhoria contínua da qualidade do 
ensino ofertado, crescimento e atendimento das demandas da comunidade acadêmica da 
Universidade Estadual do Tocantins – Unitins.  
 
Objetivo: 
Acompanhar o atendimento das demandas dos cursos de graduação de forma a zelar pelo 
pleno funcionamento da Pró-Reitoria de Graduação ao atender a toda comunidade 
acadêmica e cuidar da melhoria contínua da qualidade do ensino ofertado.  
 
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 e discentes.  
 
Atividades desenvolvidas:  
 

 Assessoramento do pró-reitor de graduação no desenvolvimento e atendimento de 
ações administrativas e pedagógicas que propiciem melhoria no desenvolvimento de 
políticas e programas direcionados à qualidade do ensino de graduação.  

 Protocolo e acompanhamento dos processos de reconhecimentos de cursos junto ao 
Conselho Estadual de Educação, bem como atendimento das demandas solicitadas 
pelo respectivo conselho.  

 Participação na organização e execução da Semana pedagógica da Unitins. 

 Monitoramento do funcionamento dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, 
Dianópolis e Palmas, bem como o atendimento das demandas por eles 
apresentadas. 

 Elaboração, revisão e atualização de normas internas relativas e documentos 
relativos à atividade da graduação, respeitando o atendimento da legislação vigente.  

 Acompanhamento da execução do planejamento de atividades realizadas pela 
Coordenação Pedagógica Geral.  

 Análise e encaminhamento de processos para deliberação junto à Câmara de 
Graduação.  

 Acompanhamento da contratação de docentes e monitoramento da respectiva 
alocação da carga horária contratual no sistema.  

 Participação na elaboração do calendário acadêmico e no monitoramento da sua 
plena execução em cada semestre letivo, bem como atendimento das demandas que 
dele surgirem. 

 Monitoramento do atendimento das demandas da comunidade acadêmica, em 
conformidade com o que reza o Regimento acadêmico da Instituição.  

 Monitoramento da entrada e saída de processos, acompanhamento e relatórios de 
ingresso de aluno e acompanhamento desses dados, mensalmente.  

 Monitoramento do cumprimento do estágio obrigatório e das diretrizes estabelecidas 
para cada curso por meio da legislação vigente que assegura estabelecimento dos 
convênios e de seguro de vida para cada aluno ingressante no campo de estágio.  

 Monitoramento do atendimento às políticas de acesso de diferentes segmentos da 
população na educação superior. 
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 Acompanhamento das atividades desenvolvidas nas bibliotecas dos Câmpus, bem 
como questões relativas ao atendimento da legislação concernente ao quantitativo 
de exemplares da bibliografia disponibilizados para os alunos.  

 Elaboração de diagnósticos dos problemas 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 monitoria acadêmicas para discentes da graduação. 

 Atendimento das coordenações de curso nas diversas demandas apresentadas no 
decorrer do período letivo, dando suporte e orientação na execução das demandas 
as quais apresentem dúvidas. 

 Análise de processos acadêmicos internos, e externos oriundos de órgãos de 
controle e judiciais, 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 guarda 
de documentos acadêmicos.  

 Monitoramento e controle do atendimento da expedição de documentos acadêmicos 

 Atendimento de demandas judicias relativas à expedição de documentos. 

 Elaboração de editais de transferência externa, tomando como base o quantitativo 
semestral de vagas ociosas em cada turma, resultado do acompanhamento junto à 
secretária acadêmica de todos os Câmpus, buscando otimizar o processo de oferta 
de vagas pela relação custo e benefício.  

 Participação nas comissões de vestibular, elaboração de normativas, transferências 
e demais que requereram a participação de representação de membro da pró-reitoria 
de graduação.  

 Saneamento das dúvidas do público-alvo quanto à legislação do sistema de ensino, 
normas internas para a resolução das questões acadêmicas e questões 
administrativas da Pró-Reitoria de Graduação e Diretoria de Administração 
Acadêmica. 

 
 
Resultados alcançados:  
 

 Manutenção da oferta de cursos de graduação e cumprimento das atividades letivas 
estabelecidas no calendário acadêmico 2018/1 e 2018/2, além de atendimento das 
demandas recebidas.  

 
Dificuldades ou obstáculos:  

 Inexistência de quadro efetivo de docentes que atenda à demanda de disciplinas dos 
cursos existentes. 

 Orçamento destinado à execução das ações da universidade. 
 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.3 Assessoria de Legislação Acadêmica 

Ação:  
Assessoramento e acompanhamento de demandas relativas à legislação educacional.  
 
Objetivos:  
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 Assessorar a Câmara de Graduação na deliberação de processos acadêmicos, no 
tocante à legislação do sistema de ensino e normas internas. 

 Assessorar a elaboração e revisar os documentos oficiais emitidos da Pró-Reitoria 
de Graduação e da Diretoria de Administração Acadêmica  em termos de despachos, 
comunicados, memorandos e ofícios. 

 Promover o andamento dos processos acadêmicos administrativos e judiciais da 
Pró-Reitoria de Graduação e da Diretoria de Administração Acadêmica. 

 Elaborar pareceres sobre questões relativas a processos administrativos e judiciais 
atinentes à prestação dos serviços de ensino superior. 

 Elaborar despachos sobre questões relativas a processos acadêmicos e judiciais.  

 Elaborar, revisar e atualizar as normas internas.  

 Elaborar editais de processos seletivos. 

 Elaborar relatórios sobre atividades acadêmicas. 

 Exercer as funções de Secretária da Câmara de Graduação. 

 Orientar a Pró-Reitoria de Graduação e a Diretoria de Administração Acadêmica 
quanto à legislação do sistema de ensino e normas internas. 

 Participar de comissões internas. 

 Responder documentos sobre questões acadêmicas com base na legislação do 
sistema de ensino e normas internas. 

 
Público-alvo:  
Pró-Reitoria de Graduação, Câmara de Graduação, Diretoria de Administração Acadêmica, 
Diretoria de EaD, Coordenação Pedagógica, Coordenações de Cursos, Secretarias 
Acadêmicas, docentes e discentes, órgãos judiciais, órgãos de controle externo.  
 
Atividades desenvolvidas: 
 

 Assessoramento dos membros da Câmara de Graduação nas deliberações de 
processos acadêmicos, no tocante à legislação do sistema de ensino e normas 
internas. 

 Assessoramento e revisão de documentos oficiais da Pró-Reitoria de Graduação e 
da Diretoria de Administração Acadêmica em relação a despachos, comunicados, 
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 das normas internas, tais como: Regimento 
Acadêmico e Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação, Instrução Normativa 
de Expedição de Documentos. 

 Elaboração de editais de processos seletivos da Pró-Reitoria de Graduação e da 
Diretoria de Administração Acadêmica. 

 Elaboração de pareceres sobre questões relativas a processos acadêmicos e 
judiciais.  

 Elaboração de despachos sobre questões relativas a processos acadêmicos e 
judiciais. 

 Orientação quanto à legislação do sistema de ensino e normas internas. 

 Orientação quanto à legislação e procedimentos necessários à elaboração de 
acordos de cooperação e termos de cooperação técnica. 

 Respostas a documentos internos e externos sobre questões acadêmicas, com base 
na legislação do sistema de ensino e normas internas em processos acadêmicos. 

 Saneamento das dúvidas do público-alvo quanto à legislação do sistema de ensino e 
normas internas para a resolução das questões acadêmicas. 
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Resultados alcançados:  
 

 Elaboração do Edital do processo seletivo simplificado de transferência externa de 
cursos presenciais para os semestres 2018/1 e 2018/2. 

 Elaboração de setenta e seis (76) despachos sobre questões relativas a processos 
acadêmicos e judiciais.  

 Elaboração de vinte (20) pareceres sobre questões relativas a processos 
acadêmicos e judiciais. 

 Participação na Comissão Provisória de Avaliação Documental. 

 Participação em uma (01) reunião da Câmara de Graduação, realizada em setembro, 
no exercício das funções de assessora de legislação do sistema de ensino e de 
normas internas. 

 Revisão da instrução normativa sobre expedição documental dos cursos de 
graduação. 

 Participação da comissão e dos trabalhos de revisão do Regimento Acadêmico de 
2012. 

 Saneamento das dúvidas do público-alvo, ou seja, comunidade acadêmica e 
servidores, quanto à legislação do sistema de ensino e normas internas para a 
resolução das questões acadêmicas. 

 Tratativas junto ao Ministério Público Federal para elaboração de acordo extrajudicial 
com intuito de regularizar a situação acadêmica dos alunos egressos da 
Fades/Festo. 

 Instrução para a elaboração de contratos de prestação de serviços de registro de 
diplomas de outras instituições de ensino. 

 
Dificuldades ou obstáculos:  
 

 Despreparo de servidores para o uso do sistema de gestão de processos. 

 Inexistência de padronização quanto aos procedimentos internos para o fluxo dos 
processos. 
 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.3 Assessoria de Estágio 

Ação:  

Acompanhamento da execução das políticas de estágio obrigatório dos acadêmicos, 

previsto no projeto pedagógico de cada curso de graduação, por meio da formalização de 

convênios de estágio e dos seguros obrigatório para os acadêmicos. 

 

Objetivos: 

 Possibilitar ao estudante a prática da teoria aprendida nas disciplinas, permitindo 
assim maior assimilação dos conteúdos. 

 Permitir ao estudante avaliar o perfil da escolha profissional e, com isso, suprir 
eventuais deficiências na sua formação acadêmica. 

 Minimizar o impacto na passagem da vida acadêmica para a vida profissional. 



 

68 
 

 Desenvolver as habilidades, atitudes e posturas profissionais. 
 

Público-alvo:  

Acadêmicos em período de estágio obrigatório nos cursos de graduação presencial e a 

distância, acadêmicos vinculados a projetos de extensão, sendo mil duzentos e quarenta e 

um (1.241) acadêmicos beneficiados com apólice de seguro obrigatório no decorrer do ano 

de 2018.  

 
Atividades desenvolvidas:  

 Elaboração de modelos padrões de Termos de Convênio e Termo de Compromisso 
de Estágio. 

 Disponibilização aos coordenadores de estágio dos Câmpus, todas as legislações 
pertinentes à execução do estágio e modelos padrões dos formulários de estágio, 
bem como, se necessário, orientá-los em caso de dúvidas. 

 Análise e formalização dos Termos de Convênios de Estágios e encaminhá-los para 
a assinatura do representante legal da Unitins, como também devolvê-los ao 
remetente. Além da solicitação de ofícios para encaminhamento de documentos da 
Unitins para formalização de convênios. 

 Alimentar, mensalmente, a planilha de inclusão e exclusão disponibilizada pela 
Seguradora com a relação dos alunos matriculados e aptos ao estágio para registro 
Apólice de Seguro e enviá-la por e-mail à seguradora. 

 Atualização do link destinado às informações referentes aos estágios obrigatórios, no 
portal da Unitins. 

 Realização de reuniões com a equipe responsável para a construção das Diretrizes 
dos Estágios Obrigatórios. 

 Realização de reuniões com o grupo de trabalho na IES pertinentes à política de 
estágio institucional. 

 Deslocamento aos Câmpus da Unitins de Araguatins e Augustinópolis com a 
finalidade de visitar os concedentes: Fórum de Araguatins e Augustinópolis, Procon 
de Araguatins. 

 Realização de reunião com os coordenadores de curso e de estágios nos Câmpus 
de Araguatins e Augustinópolis com a finalidade de orientações sobre 
documentações de estágios.  

 Atendimento da demanda de acadêmicos quanto à orientação sobre a 
documentação para a formalização de estágios obrigatórios. 

 Participação na comissão de construção da estrutura do documento das Diretrizes 
dos Estágios Curriculares e Regulamento de Estágios. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 Formalização de sessenta e cinco (65) termos de convênio de Estágio Obrigatório e 
formalização de mil duzentos e quarenta e um (1.241) Termos de Compromisso de 
Estágio Obrigatório. 
 

Dificuldades ou obstáculos:  

 Exigência das concedentes em relação à cláusula no convênio referente à 
contrapartida da instituição de ensino. 

 Falta de Certidões Negativas para atender à documentação solicitada pelos 
concedentes para formalização de convênios de estágios. 
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 Número reduzido de campos de estágios a fim de inserir os acadêmicos, 
principalmente os estágios nos cursos de graduação de Serviço Social e 
Enfermagem. 

 Falta de conhecimento das legislações que regulamentam os estágios, por parte dos 
coordenadores de estágios e acadêmicos. 

 Falta de legislação da Unitins com as Diretrizes do Estágio. Muitas vezes isso 
dificulta a operacionalização dos mesmos. 
 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.4 Coordenação Pedagógica Geral 

Ação:  

Assessoria e monitoramento das atividades pedagógicas dos cursos de graduação. 

 

Objetivo:  

Coordenar as atividades pedagógicas da Pró-Reitoria de Graduação nos Câmpus de 

Palmas, Dianópolis, Augustinópolis e Araguatins. 

 

Público-alvo:  

Assessoras pedagógicas, coordenadores de cursos e professores. 

Atividades desenvolvidas:  

 Realização da Semana Pedagógica 2018/2. 

 Reuniões com as assessoras pedagógicas e coordenadores de curso em todos os 
Câmpus universitários. 

 Acompanhamento das atividades das assessoras pedagógicas dos Câmpus. 

 Implantação das aulas magnas pertinentes a cada um dos cursos nos quatro 
Câmpus universitários. 

 Implantação do processo de formação pedagógica continuada de cada Câmpus. 

 Acompanhamento do processo de monitoria acadêmica. 

 Definição de que as ações de eventos realizadas nos Câmpus deverão ser 
registradas e certificadas pela Pró-Reitoria de Extensão. 

 Revisão do projeto de regularização acadêmica e acompanhamento das atividades 
inerentes a ele.  

 Monitoramento para garantir o cumprimento do calendário acadêmico. 

 Levantamento do número necessário de professores para os semestres 2019/1 e 
2019/2, visando o quadro de vagas para o processo de seleção simplificada. 
 

Resultados parciais ou totais alcançados: 

 Aulas magnas para todo o corpo discente dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis e Direito, Câmpus Dianópolis. 

 Aulas magnas para todo o corpo discente dos cursos de Pedagogia e Letras, 
Câmpus Araguatins. 

 Aulas magnas para todo o corpo discente dos cursos de Direito, Enfermagem e 
Ciências Contábeis, Câmpus Augustinópolis. 
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 Aulas magnas para todo o corpo discente dos cursos de Direito e Engenharia 
Agronômica, Câmpus Palmas, e atividades de recepção dos cursos de Sistemas de 
Informação e Serviço Social. 

 Planejamento e execução das formações pedagógicas com corpo docente.  
 

Câmpus Araguatins:  

Palestras - Todos os Cursos 

Temática 
Ética e postura 

profissional 
Saúde e nutrição Metodologias ativas 

Ambiente 

educa 

Data 29/09/2018 20/10/2018 14/11/2018 03/09/2018 

Palestrantes 

Professora Dra. Maria 

Adenilda da Silva e 

Professora Especialista 

Vera Lúcia de Andrade. 

Professora Haysa 

Fernandes da Silva 

e Assessora 

Pedagógica Vera 

Lúcia de Andrade. 

Professor Especialista 

Gutemberg Raposo 

da Silva e Assessora 

Pedagógica Vera 

Lucia de Andrade. 

Professor 

Rodrigo 

Barbosa e 

Silva 

Carga 

Horária 
04 h 04 h 04 h 04 h 

Participantes 23 29 25 25 

 

Câmpus Palmas:  

Palestras – Curso: Serviço Social 

Temática Ambiente Educa Metodologias Ativas 

Data 21/09/2018 19/10/2018 

Palestrantes Professora Taís Bogo Monteiro da Silva. Professora Erna Augusta Denzin 

Carga horária 03 h 04 h 

Participantes 12 14 

 

Câmpus Dianópolis:  

Palestras 

Curso Direito 

Temática 

Desafios do 

trabalho 

docente na 

Educação 

Superior 

Breve histórico da 

Educação Brasileira 

e a Didática de 

Comenius 

Mesa Redonda: 

Professor Tradicional X 

Professor Mediador 

O desafio da 

construção 

da 

identidade 

docente no 

Ensino 
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Superior 

Data 15/09/2018 20/10/2018 20/10/2018 24/11/2018 

Palestrantes 

Débora Cristiana 

A. S. 

Albuquerque 

 

Débora Cristiana A. 

S. Albuquerque 

 

Jossaner Nery Nogueira 

Luna; Zilmária Aires dos 

Santos, Vânia Márcia 

Rocha Pinheiro Lima 

Débora 

Cristiana A. 

S. 

Albuquerque 

Carga horária 04 h 04 h 04 h 

Participantes 16 14 14 08 

 

Curso: Administração 

Temática 

Desafios do trabalho 

docente na Educação 

Superior 

O docente universitário 

em aula 

O desafio da construção da 

identidade docente no 

Ensino Superior 

Data 25/09/2018 30/10/2018 27/11/2018 

Palestrantes 
Débora Cristiana A. S. 

Albuquerque 

Débora Cristiana A. S. 

Albuquerque 

Débora Cristiana A. S. 

Albuquerque 

Carga horária 04 h                                      04 h 

Participantes  10                 09                                                07 

 

Curso: Ciências Contábeis 

Temática 

Desafios do 

trabalho docente 

na Educação 

Superior 

Da escola tradicional à 

escola contemporânea: 

algumas considerações 

sobre o papel da 

universidade. 

Mesa Redonda: 

Professor 

Tradicional X 

Professor 

Mediador 

O desafio da 

construção da 

identidade 

docente no 

Ensino 

Superior 

Data 27/09/2018 25/10/2018 25/10/2018 22/11/2018 

Palestrantes 
Débora Cristiana 

A. S. Albuquerque 

Débora Cristiana A. S. 

Albuquerque 

Alexasandro C. 

Barros, Wander 

Alberto José, 

Amarair T. Lima 

Débora 

Cristiana A. S. 

Albuquerque 

Carga horária 04 h 04 h 04 h 

Participantes 11 11 11 09 

 

Ação:  

Regularização acadêmica 
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3.5 Secretaria Acadêmica Geral 

Secretaria Acadêmica Geral – Assessoria de Secretária Acadêmica dos Câmpus de 

Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.  

 

Ação:  

Operacionalização das ações relativas à organização e guarda de documentos acadêmicos, 

desde à matricula até a colação de grau dos acadêmicos.  

 
Objetivo:  
Atender a comunidade acadêmica, primando pela qualidade, eficiência e agilidade no 
atendimento das demandas, respeitando a legislação educacional vigente, Regimento 
Acadêmico e Regimento Geral da Unitins.  
 

Atividades desenvolvidas:  

 Realização de matrículas e rematrículas. 

 Cadastro dos alunos no sistema RM. 

 Montagem e organização do dossiê acadêmico individualizado. 

Câmpus Curso Qtd. de disciplinas Matriculados 

Araguatins 

Pedagogia 9 19 

Letras 9 33 

Augustinópolis 

Enfermagem 3 07 

Direito 7 50 

Ciências Contábeis 6 36 

Dianópolis 

Direito 6 33 

Administração 1 39 

Ciências Contábeis 5 27 

Palmas 

Sistemas de Informação 6 79 

Engenharia Agronômica 8 53 

Direito 1 06 

Serviço Social 2 21 

TOTAL 401 

http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1879
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 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 no qual são 
estabelecidos prazos para atendimento ao público em geral. Como também foram 
atendidas as datas e atividades constantes no calendário acadêmico. 

 Emissão de relatórios relativos aos dados acadêmicos, como 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.  

 Atendimento das demandas da Pró-Reitoria de Graduação, relativas à apresentação 
de informações.  

 Informações quando solicitadas pelo departamento jurídico para subsidiar resposta a 
processos judiciais.  
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Relatórios de Diplomas Registrados 

 
 
 
 

Quantitativo de alunos matriculados nos Câmpus 
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Ead - Panorama geral – anual 
Referência: 2018 
Estágio Serviço Social: controle de fichas lançadas no sistema 
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Colação de grau Pedagogia – Câmpus Araguatins 

 

 
Colação de grau Letras – Câmpus Araguatins 
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Colação de grau Direito – Câmpus Augustinópolis 

 
 
 
 

 
Colação de grau Direito – Câmpus Dianópolis 

 

 
Colação de grau Direito – Câmpus Palmas 
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Colação de grau UAB – auditório reitoria  

 
 
  
Obstáculos:  
 

 Quantidades de arquivos insuficientes para guarda dos documentos/dossiês dos 
acadêmicos e também material de expediente (pastas suspensas) para a 
organização dos dossiês do Câmpus Augustinópolis e ampliação do espaço da 
secretaria acadêmica. 

 Quantidades de arquivos insuficientes para guarda dos documentos/dossiês dos 
acadêmicos e também material de expediente (pastas suspensas) para a 
organização dos dossiês do Câmpus Palmas. 

 Quantidades de arquivos insuficientes para guarda dos documentos/dossiês dos 
acadêmicos e também material de expediente (pastas suspensas) para a 
organização dos dossiês do Câmpus Araguatins. 

 Quantidades de arquivos insuficientes para guarda dos documentos/dossiês dos 
acadêmicos e também material de expediente (pastas suspensas) para a 
organização dos dossiês do Câmpus Dianópolis. 

 Necessidade de ampliação do espaço físico a fim de melhorar as condições de 
atendimento aos alunos. 

 Maior investimento em capacitação para os colaboradores. 
 
Período:  
De janeiro a dezembro de 2018. 
 

3.6 Biblioteca – Câmpus Palmas 

O Sistema de Bibliotecas Universitárias da Unitins, como gestora de conhecimento, 

mediadora dos recursos informacionais existentes, suporte no processo ensino-

aprendizagem tem a função de prover infraestrutura bibliográfica, acesso à informação e 

conhecimento de acordo com as necessidades individuais de seus usuários. Além de zelar 

pelo patrimônio público e pelo usufruto de todos ao acervo. 

O sistema de bibliotecas está presente em todos os Câmpus da Unitins (Araguatins, 

Augustinópolis, Dianópolis e Palmas) e visa atender adequadamente às demandas 

resultantes da expansão pretendida. E adapta-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 adoção de modernas tecnologias e informatização de 

serviços.  
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Atualmente, a biblioteca do Câmpus de Palmas possui área total de 242,97m², dividida 

em: espaço para leitura, estudo individual e trabalho em grupo 60,83 m2 (metros 

quadrados). Conta com sete mesas e vinte e cinco cadeiras, quatro baias de estudo 

individual, um balcão de atendimento e terminal com aceso a internet, além de dois 

expositores com obras de acesso livre. A área física disponível para o acervo é de 152,53 

m2 (metros quadrados) e comporta quarenta e quatro 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 mantém 

balcão e dois terminais com acesso à internet e sistemas de gerenciamento do acervo e 

demais serviços. Como também vinte escaninhos para guarda de bolsas e materiais. A sala 

de processamento técnico utiliza 29,61m2 e 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. Há ainda uma sala 

anexa com acervo especial e exemplares advindos de doações para triagem em uma área 

de 60,83 m2. 

A biblioteca do Câmpus de Augustinópolis tem destinado à leitura, estudo individual e 

trabalho em grupo 15m2 onde estão instaladas três mesas e doze cadeiras, quatro cabines 

de estudo e dois computadores com acesso à internet que permite fazer pesquisa e demais 

recursos para elaboração de trabalhos. A área física disponível para o acervo é composta 

de 27m2 que suporta, atualmente, dez estantes dupla face, com capacidade de 126 metros 

lineares para acomodar os exemplares. 

Já a biblioteca do Câmpus de Dianópolis é destinada para leitura, estudo individual, 

trabalho em grupo e acervo 51 m2 (cinquenta e um metros quadrados). O espaço conta com 

sete mesas e trinta cadeiras, quatro computadores com acesso à internet, para pesquisa e 

demais recursos e elaboração de trabalhos, além de treze cabines para estudo individual e 

dezenove prateleiras com disponibilização do acervo. 

Na biblioteca do Câmpus de Araguatins são destinados 28 m2 à leitura, estudo 

individual, trabalho em grupo e acervo. No espaço há duas mesas e seis cadeiras, uma 

estação de trabalho com computador com acesso à internet para pesquisa e demais 

recursos e elaboração de trabalhos. Além de outras duas cabines para estudo individual e 

cinco prateleiras com disponibilização do acervo.  

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. A finalidade é atingir seu papel como suporte no processo ensino-aprendizagem. 

 

Ação:  

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. 
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Atividades desenvolvidas: 

 Levantamento das necessidades de aquisição e composição dos acervos em 
atendimento aos PPCs de todos os cursos. 

 Triagem e seleção dos materiais advindos de compras e doações (jan. a dez. 2018). 

 Recebimento, triagem e distribuição de materiais recebidos entre os 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 parciais ou totais alcançados: 

 Identificadas as necessidades de aquisição de títulos/exemplares para atendimento 
dos PPCs dos cursos do Câmpus Palmas (Serviço Social e Sistemas de 
Informação); Câmpus Araguatins (Letras e Pedagogia); Câmpus Augustinópolis 
(Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem) e Câmpus Dianópolis (Administração, 
Ciências Contábeis e Direito). 

 Triagem e migração de títulos a todos os Câmpus de acordo com as áreas de 
interesse. 

 Disponibilização de 4.950 exemplares aos usuários internos e externos. São 3.482 
exemplares para a biblioteca do Câmpus de Araguatins, além de 255 exemplares 
para a biblioteca do Câmpus de Augustinópolis, 661 exemplares para a biblioteca do 
Câmpus de Dianópolis e 552 exemplares para a biblioteca do Câmpus de Palmas. 

 
Dificuldades ou obstáculos: 

 Alterações e consequente atualização dos PPCs tornam os relatórios de aquisição 
constantemente defasados e a necessidade de atualização corriqueira. 

 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). 

 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 do item aos usuários. 

 Ausência de profissionais de Biblioteconomia para atendimento e vazão das 
demandas técnicas dos Câmpus de Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis e, como 
consequência, ocorre centralização dessas atividades no Câmpus de Palmas e 
aparecem gargalos operacionais técnicos constantes. 

 Falta espaço físico e estrutura para a acomodação e disponibilização dos acervos de 
todos os Câmpus. São insuficientes e sem possibilidade de crescimento. 

 
Período: 

Janeiro a dezembro/2018. 

 

Ação:  

Organização do acervo 

 

Objetivo:  
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Manter organizado, limpo e acessível todo o acervo que compõe as bibliotecas. 

 

Público-alvo:  

Usuários internos e externos de todos os Câmpus. 

Atividades desenvolvidas:  

 Higienização das estantes e livros. 

 Organização dos itens a partir da classificação.  

 Organização do acervo por áreas do conhecimento. 

 

Resultados parciais ou totais alcançados: 

 Treinamento de todas as equipes para execução. 

 Identificação de livros fora de ordem e correção imediata. 

 Limpeza/manutenção mantida durante o período. 
 

Dificuldades ou obstáculos: 

 Ausência de pessoal de serviços gerais para limpeza diária. 

 Material de limpeza inadequado ou insuficiente. 

 Dificuldade de alguns servidores em compreender metodologia de classificação e 
organização dos acervos. 

 Inobservância quanto às escalas de limpeza distribuídas entre as equipes. 
 

Período:  

Janeiro a dezembro/2018. 

 

Ação:  

Reestruturação dos espaços físicos e do acervo geral, periódicos, multimídias e repositório 

institucional. 

Objetivo:  

Reestruturar layout, revisar, alocar, organizar e disponibilizar o acervo de todos os setores 

das bibliotecas. 

Público-alvo:  

Usuários internos e externos de todos os Câmpus. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Divisão da área física destinada à biblioteca em acervo geral, processamento técnico 
e a sala onde estão guardados os livros que compõem o acervo especial. 

 Realocação e migração de exemplares por áreas de interesse entre os Câmpus.  

 Realocação de estantes para acomodação de exemplares.  
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Resultados parciais ou totais alcançados: 

 Organização e disponibilização do acervo geral. 

 Definição do layout da biblioteca e divisão dos espaços com finalidade de acomodar 
todos os acervos. 

 
Dificuldades ou obstáculos: 

 Espaço físico insuficiente para armazenamento do acervo (atual e futuro) e 

acomodação de mobiliário (estantes dupla face e estações de trabalho) em todas as 

bibliotecas. 

 Ausência de mobiliário adequado para armazenamento de todos os itens do acervo, 
bem como de mobiliário para as necessidades dos servidores do setor. 

 Repositório institucional inexistente. Então, o material que o compõe permanece não 
identificado, armazenado inadequadamente e sem estruturação por falta de 
ampliação e mobiliário específico. 

 Ausência de espaço físico para acondicionamento de multimídias (TCCs em CD-
ROM) e ausência de sistema virtual de acesso às publicações e produções 
científicas da comunidade acadêmica interna. 

 
Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 

Ação:  

Atendimento aos usuários.  

Objetivo:  

Atender às demandas dos usuários, disponibilizar acesso à informação, pesquisa e estudo.  

Público-alvo:  

Usuários internos e externos de todos os Câmpus. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Empréstimo e devolução de publicações. 

 Reservas e renovação de publicações, pessoalmente ou através do portal da 
instituição. 

 Disponibilização de espaços adequados para estudo individual, em grupo e 
pesquisa. 

 Levantamentos bibliográficos via solicitação dos usuários (alunos e docentes). 

 Elaboração das fichas catalográficas. 

 Treinamento das equipes de atendimento a usuários das bibliotecas. 
 

Resultados parciais ou totais alcançados: 

 Efetivação de 7.920 empréstimos feitos através de sistema de gerenciamento do 
acervo. Foram realizados 3.709 na biblioteca Câmpus Palmas, 467 em 
Araguatins, 2.739 em Augustinópolis e 1.005 em Dianópolis. 

 Foram efetivados 168 empréstimos especiais. 

 Foram efetivadas 14 reservas. 

 Confecção de 422 fichas catalográficas em todos os Câmpus. 
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 Execução de 2 levantamento bibliográficos no Câmpus de Palmas. 

 Atendimento a levantamentos bibliográficos dos ementários básico e 
complementar de todos os cursos ofertados. 

 Geração de 1.343 multas: 326 da biblioteca Câmpus Augustinópolis, 83 em 
Araguatins, 471 em Palmas e 154 em Dianópolis. Do total, 1.034 multas foram 
pagas e 309 estão em aberto. 

 Não houve nenhuma solicitação de comutação. 
 

Dificuldades ou obstáculos: 

 Ausência de meios para aferir quantitativa e qualitativamente o uso das 
bibliotecas e seus espaços físicos pelos usuários. 

 Oscilações ou ausência de internet e energia. 

 Terminais com acesso à internet e pesquisa, em momentos de maior fluxo de 
usuários, são insuficientes para atendimento das demandas. Além disso, o 
espaço físico restrito para crescimento ou aumento de terminais. 

 Ausência de convênios com portais da CAPES. E já identificada a 
impossibilidade, visto que a instituição não possui os pré-requisitos básicos para 
participar da rede. 

 Ausência de profissionais de Biblioteconomia para atender às demandas de 
ficha catalográfica dentro do prazo estipulado e necessário. 

 Ausência de quiosques de consulta ao acervo que permitiria localização dos 
exemplares pelos usuários no acervo. 

 Ausência de leitores de código de barras no atendimento para agilizar o 
empréstimo e devolução. 

 Problemas no envio de e-mails de avisos de empréstimo, devolução e 
vencimento aos usuários, diretamente pelo sistema RM, situação que foi sanada 
a partir de outubro com a mudança na forma de acesso. 

 Utilização dos escaninhos da biblioteca como guarda-volumes durante ausência 
desses usuários na biblioteca. 

 Sumiço de chaves e/ou cadeados dos escaninhos. 

 Uso da sala de estudo em grupo pelos acadêmicos para outras atividades que 
não à qual se destina, gerando contrariedades com outros usuários. 
 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

Ação:  

Preparação das bibliotecas para avaliação do CEE-TO 

 

Objetivo:  

Atender às demandas de estrutura e organização dos espaços das bibliotecas e adequação 

das bibliografias básicas e complementares dos PPCs de todos os cursos. 

Público-alvo:  

Usuários internos (acadêmicos e professores). 
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Atividades desenvolvidas: 

 Conferência das bibliografias básicas e complementares das ementas das disciplinas 
dos cursos ofertados. 

 Levantamento das necessidades de aquisição e composição dos acervos em 
atendimento aos PPCs. 

 Emissão de relatórios de acervos. 

 Acompanhamento e monitoramentos das atividades de organização e estruturação 
dos acervos de todas as bibliotecas. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados: 

 Emissão de 7 relatórios de acervos, sendo 1 para biblioteca Câmpus Palmas 
(Serviço Social), 1 para Araguatins (Pedagogia), 2 para Dianópolis (Direito e 
Ciências Contábeis), e 3 para Augustinópolis (Direito, Ciências Contábeis e 
Enfermagem). 

 Identificação da 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. 

 Ausência de “biblioteca virtual” para atendimento a um dos pontos de avaliação do 
CEE. 

 
Dificuldades ou obstáculos:  

 Ausência de profissionais de Biblioteconomia para atender às demandas de emissão 
de relatórios e acompanhamento das avaliações nos Câmpus do interior. 

 Manter atualizados relatórios e listagem de aquisição devido à necessidade de 
atualização e alteração dos PPCs. 

 Prever disponibilidade financeira para aquisição de bibliografias básicas e 
complementares, conforme item 5.4.2, bem como disponibilidade da obra no 
momento da aquisição. 

 Aquisição de “biblioteca virtual”. 
 
Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.7 Diretoria de Educação a Distância - EaD 

 

Elaboração do Edital simplificado e do extrato de integralização de estudos dos acadêmicos 

do sistema de ensino na modalidade a distância Nº 01/2018. 

 

Objetivo:  
Integralizar os alunos que apresentarem documentação comprobatória dos cursos da 
modalidade a distância com vistas à minimização das indenizações possivelmente aplicadas 
pelo Ministério Público Federal. 
 
Público-alvo:  
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Alunos com pendências acadêmicas oriundas dos cursos na modalidade EaD, de 2004 a 

2012. 

 

Nº de alunos:  

Cento e dezesseis mil alunos (116.000 em média) 

 

Obs: O processo para a publicação do extrato no Diário Oficial da União e nos demais 

estados da federação está em fase de tramitação com previsão de publicação para fevereiro 

de 2019. 

 

Período:  
Janeiro a dezembro de 2018  
 

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. 

 

Projeto de Regularização Acadêmica- EAD 

Objetivo: 

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 para fins de regularização. 

 

Atividades de orientação e estágio supervisionado do Curso de Serviço Social – EAD: 

 

Objetivo: 

Orientar os supervisores acadêmicos que atuam em âmbito nacional sobre o 

acompanhamento, supervisão e desenvolvimento das atividades de estágio do Curso de 

Serviço Social - EAD e suas atribuições legais, conforme a Resolução do Conselho Federal 

de Serviço Social nº 533/08 e sistematização da metodologia de trabalho desenhada pela 

universidade. 

 

Assessoria, análise e elaboração de despachos dos processos Jurídicos 

 

Objetivo: 

Realizar análise de cada processo judicial, enviado ao setor de pendências acadêmicas – 

EAD, buscando informações nos sistemas: acadêmico, telepresencial e RM de forma a 

relatar a situação acadêmica de cada requerente nos despachos emitidos. Bem como 

informar as possibilidades de resolução de pendências acadêmicas com o objetivo de que o 

aluno possa integralizar a matriz curricular do curso, estando apto a colar grau e receber o 

diploma. 

 

Público-alvo: Identificação e quantidade beneficiada 
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Todos os acadêmicos matriculados na IES nos cursos de Modalidade EaD. 

Atendimento de acadêmicos, análise nos sistemas, abertura de portal AVA, orientações de 
postagem e elaboração de trabalhos de estágio de todos os cursos da modalidade EaD. 

 

Assessoria, análise e elaboração de despachos dos processos Jurídicos: 

 

 Recebimento dos processos jurídicos, no sistema SGD. 

 Lançamento na planilha de controle anual de processos. 

 Análise de forma detalhada da situação acadêmica de cada aluno no sistema 

de banco de dados da Unitins.  

 Abertura e cadastramento de postagem de trabalhos de estágio e TCC no 

portal AVA. 

 Elaboração e despachos, informando a situação acadêmica da cada aluno e 

elaboração de proposta de acordo. 

 

Resultados alcançados: 

Assessoria, análise e elaboração de despachos dos processos jurídicos: 

 337 Despachos elaborados. 

 337 Informações atualizadas e enviadas ao setor jurídico 

 

Atividades de orientação e estágio supervisionado no Curso de Serviço Social - EaD  

 70 estágios finalizados. 

 3.607 atendimentos realizados aos alunos dos cursos: Serviço Social, 

Administração, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Complementação de Estudos, Fundamentos Jurídicos, Letras, Matemática, 

Pedagogia e Normal Superior que foram ofertados na modalidade EaD em 

diferentes estados brasileiros. 

 

Regularização acadêmica 

 14 alunos graduados das turmas 2005  

 85 alunos graduados das turmas 2006 

 142 alunos graduados das turmas 2007  

 98 alunos graduados das turmas 2008 

 2.147 gabaritos lançados das turmas 2005 a 2008 

 345 I-protocolos respondidos 

 

Dificuldades ou obstáculos: 

A impossibilidade de ofertas de disciplinas por determinação do Ministério da Educação – 

MEC. 

Estágio: 

 Localização dos acadêmicos. 

 Números limitados de campo de estágio. 
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Processos Jurídicos: 

 Duplicidade de Processos. 

 Morosidade na entrega de processos, quando solicitados para regularização do 

requerente. 

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

Projeto – Universidade Aberta do Brasil – UAB 

 

Público-alvo:  
Acadêmicos que estão com pendências em processo de repercurso dos cursos de 
Licenciatura em Pedagogia, Letras, Matemática e Computação e Bacharel em 
Administração Pública. 
 
Objetivo:  
Oferecer aos acadêmicos com pendências a oportunidade de integralizar seu curso por 
meio do repercurso, conforme as regras da Capes. 
 

Tabela de estudantes matriculados e graduados 

Número atual de estudantes matriculados e graduados até novembro de 2018, por 

polo 

 

PÓLO CURSO 
NÚMERO DE ALUNOS 

MATRÍCULADOS GRADUADOS 

ALVORADA 

ADM PUB. 5 8 

LETRAS 9 8 

PEDAGOGIA 18 14 

ANANÁS 
LETRAS 1 16 

PEDAGOGIA 0 22 

ARAGUACEMA 
LETRAS 0 13 

PEDAGOGIA 2 18 

ARAGUATINS 

ADM PUB. 5 10 

COMPUTAÇÃO 0 10 

LETRAS 7 20 

MATEMÁTICA 1 7 



 

90 
 

PEDAGOGIA 8 37 

CRISTALÂNDIA 

ADM PUB. 2 11 

COMPUTAÇÃO 0 2 

LETRAS 0 6 

PEDAGOGIA 7 38 

DIANÓPOLIS 

COMPUTAÇÃO 0 8 

LETRAS 9 3 

PEDAGOGIA 12 6 

GUARAÍ 
LETRAS 2 2 

PEDAGOGIA 3 14 

MATEIROS 

ADM PUB. 10 1 

COMPUTAÇÃO 0 6 

PEDAGOGIA 9 53 

NOVA OLINDA 

COMPUTAÇÃO 0 9 

LETRAS 1 20 

PEDAGOGIA 11 51 

PALMAS 

ADM PUB. 0 2 

COMPUTAÇÃO 0 5 

LETRAS 6 7 

MATEMÁTICA 1 4 

PEDAGOGIA 19 30 

PORTO NACIONAL 

ADM PUB. 0 10 

COMPUTAÇÃO 0 3 

LETRAS 2 1 

MATEMÁTICA 2 6 

PEDAGOGIA 13 14 

TAGUATINGA 
LETRAS 13 10 

PEDAGOGIA 8 17 

  
TOTAL 186 522 

 

 

Repercurso para finalização dos cursos UAB 

 



 

91 
 

Licenciatura em Matemática e Computação 

A finalização dos cursos de licenciatura em Matemática e Computação estava prevista para 

encerramento em dezembro de 2017. No entanto os cursos de Matemática e Computação 

tiveram prorrogação autorizada pela CAPES até junho de 2018. Para atender a 

peculiaridades de estudantes que necessitavam de disciplinas para finalização, os alunos 

cursaram a reoferta em julho, finalizada em agosto de 2018, encerrando também os dois 

cursos. 

 

Licenciaturas e bacharelados 

 

Dos demais cursos como Letras, Pedagogia e Administração Pública que tiveram a oferta 

regular até dezembro de 2017, estão sendo ofertados os repercursos de acordo com as 

regras da CAPES. Para que em 2018 todos os estudantes integralizassem seus referidos 

cursos, a universidade, por meio da coordenação geral da UAB, elaborou cronograma 

especial para a oferta de todas as disciplinas da matriz curricular de cada curso: 

 

Primeiro semestre 2018 

 

Bloco I. Foram ofertadas disciplinas referentes ao 1º e 2º semestres. 

Bloco II. Foram ofertadas as disciplinas do 3º e 4º semestres. 

Constatadas reprovações, as disciplinas dos Blocos I e II foram reofertadas nos meses de 

julho a agosto. 

 

Reoferta especial. 

Para dar maior chance de integralização dos cursos, as mesmas disciplinas dos Blocos I e II 

foram reofertadas no mês de novembro. 

 

Segundo semestre 2018 

 

Bloco III. Foram ofertadas disciplinas referentes ao 5º e 6º semestres. 

Bloco IV. Foram ofertadas as disciplinas do 7º ao 8º período de cada curso. 

Constatadas reprovações, as disciplinas dos Blocos III e IV foram reofertadas no mês de 

dezembro de 2018. 

 

Reoferta especial.  

No mês de dezembro de 2018, todas as disciplinas da matriz curricular foram oferecidas 

para os estudantes com pendências com a finalidade de integralização do curso. 

 

Dificuldades ou obstáculos: 

 

 Mudanças no âmbito do governo federal com interferência direta na estrutura do 
MEC e da CAPES refletiu diretamente na organização e gestão da equipe local, 
como corte de bolsas e ocasionou sobrecarga de atividades para os colaboradores 
que permaneceram no programa.  

 Falta de domínio das tecnologias por parte dos acadêmicos.  

 A falta de estrutura de redes para o acesso à internet configura-se como um 
obstáculo para o desenvolvimento das atividades no processo de ensino-
aprendizagem. 
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 O quantitativo de acadêmicos reprovados e que necessitam participar do processo 
de repercurso para integralização de seu respectivo curso são muitos. Assim, eles 
ficam sujeitos à nova reprovação pela sobrecarga com o número de disciplinas.  

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.8 Coordenação de publicações e materiais impressos 

 

Objetivos:  

Revisar, corrigir, diagramar e publicar materiais impressos para os diversos setores da 

universidade. 

 

Público-alvo:  

Os serviços de edição para as unidades acadêmicas, além das especiais e dos setores 

administrativos da universidade. 

 

Atividades realizadas: 

Foram realizados trabalhos referentes à editoração de materiais institucionais com a 

solicitação de ISBN, como: “Caderno de resumos do II colóquio interdisciplinar de ensino, 

pesquisa e extensão: Direitos Humanos, Educação e Conflitos Sociais” e “3ª Jinter – 

Jornada Interdisciplinar da Unitins”. Ambas as publicações foram realizadas online e 

encontram-se no portal da instituição no link relacionado à extensão. 

No que se refere à diagramação e trabalhos de criação de arte, foram realizados os 

seguintes materiais institucionais: 

 Diagramação de 8 (oito) edições da Revista Humanidades & Inovação. 

 Diagramação de provas para simulado do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes de Educação Superior (Enade) para todos os Câmpus da Unitins. 

 Atualização de logomarca do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). 

 Criações de artes para o Núcleo de Direitos humanos (Nedih), como banner, 

cartazes, crachás, faixas e demais artes de divulgação para a primeira semana de 

direitos humanos da Unitins. 

 Artes e diagramação para o Nedih do II colóquio interdisciplinar. 

 

Quanto aos trabalhos de revisão linguística e textual, foram realizados para diversos setores 

da instituição, elencados a seguir. 

 8 (oito) edições da Revista Humanidades & Inovação. 

 Textos diversos para a reitoria. 

 Textos diversos para a Assessoria de Comunicação (Ascom). 

 Regimentos internos da Pró-Reitoria de Graduação, NIT, Pibic/Pibiti (Programas de 

Iniciação Científica e Tecnológica), Nemet- RH (Núcleo Estadual de Meteorologia e 

Recursos Hídricos), Nuta (Núcleo Tocantinense de Arqueologia), NZT (Núcleo de 

Zoologia e Taxidermia), DPA (Diretoria de Pesquisa Agropecuária), DPG (Diretoria 

de Pós-Graduação), Propesp (Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-graduação) e outros. 
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 Manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): adequações e revisão. 

 

Outras atividades realizadas no setor são as seguintes: 

 Versão de um artigo científico da língua portuguesa para a língua inglesa, no mês de 

agosto. 

 Solicitação de uma universidade do interior de São Paulo (Unicesp) para a seção de 

direitos autorais das apostilas do curso de Pedagogia da Unitins construídas para os 

cursos EaD. O processo está tramitando nas instâncias competentes da Unitins. 

 Análise e encaminhamentos do processo 2017/20321/001177 que se refere à 

aquisição de mobiliários permanentes para a editora da Unitins. 

 Construção do regimento interno do setor de Publicações e Materiais Impressos. 

 Apoio técnico para a realização do vestibular de 2018/2 e 2019/1. 

 

No dia 21 de novembro, às 9h, na sala 11, do bloco B, da Sede Administrativa da Unitins, 

realizou-se a reunião de planejamento para o ano de 2019 e decidiu-se que os trâmites para 

a realização de trabalhos neste setor deverão atender ao seu regimento interno para que 

haja melhor organização no fluxo de atividades recebidas. Portanto, as atividades solicitadas 

serão realizadas perante memorando encaminhado para esta coordenação. Também será 

dada continuidade ao processo de instalação da editora da Unitins. 

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.9 Estúdio 

 

Objetivos:  

Fazer adaptação dos conteúdos pedagógicos a uma linguagem audiovisual, aprimorando as 

videoaulas e demais peças audiovisuais ligadas ao ensino. Além de realizar o 

acompanhamento cênico e visual dos professores em estúdio. Tal competência se aplica 

também a projetos de gravações de vídeoaulas, como: programa regularização acadêmica, 

Unicet - Universidade Corporativa do Estado do Tocantins, Escola de Línguas – Unitins, 

Programa Hermes.  

Como competências secundárias, a Coordenação de Estúdio acompanha e produz materiais 

audiovisuais educativos, relacionados direta ou indiretamente à instituição e de parceiros, 

para registro e acervo, bem como organiza o acervo audiovisual existente. Também prepara 

os professores com técnicas televisivas de como se portar diante das câmeras a fim de 

conseguir melhor desenvoltura e naturalidade no espaço cênico.  

A Coordenação de Estúdio também desenvolve programas de qualificação e/ou cursos de 

aperfeiçoamento para os integrantes da equipe e para os professores e/ou instrutores que 

ministrarão cursos que envolvem audiovisual. O estúdio produz ainda videoaulas e outras 

peças audiovisuais para os projetos de parcerias como: Secretaria Estadual da 
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Administração/Unicet, Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária – Seagro e 

Secretaria Estadual da Saúde.  

 

Público-alvo:  

Atualmente, a equipe técnica é composta por 14 profissionais da área da comunicação, 

formada por produtores de vídeo, cinegrafistas, editores de corte e editores de vídeo. 

Mesmo sendo enxuta, a equipe desempenhou suas atividades de forma a colaborar com 

todo processo de transformação e reestruturação da Universidade Estadual do Tocantins, 

buscando atender às demandas solicitadas pela gestão, bem como implantadas e 

desenvolvidas ações internas. 

 Estudantes de graduação Unitins (regularização acadêmica/Escola de Línguas). 

 Servidores públicos estaduais (Unicet). 

 Corpo técnico administrativo da Unitins (Programa Hermes); 

 Produtores rurais e gestores do meio do agronegócio (“resenha Agrometeorológica”). 
 
Resumo das atividades desenvolvidas:  

Foram produzidas diversas peças audiovisuais (ver quadro) que envolveram as etapas de 

pré-produção, agendamento, produção-gravação e pós-produção. As peças correspondem 

a: videoaulas, matérias institucionais de curta duração, vinhetas, gravações de palestras e 

eventos, entrevistas e tutoriais.  

Peças editadas 

 

Peça audiovisual 

 

Programa/projeto 

 

Total/período 

Jan. a dez. 

Videoaulas Regularização acadêmica Prograd 

+ 20% Presencial - para as 

cidades de Dianópolis, 

Augustinópolis (cursos: Direito, 

Ciências Contábeis, Pedagogia e 

Letras).  

209 

peças  

76 horas aprox. 

jan/dez 

Vídeo tutorial – trabalho em 

equipe 

Programa Hermes - Proaf 04 

peças  

10 min. aprox. 

set/nov/2018 

Videoaula + Vídeos curtos + 

atualização identidade visual 

Escola de Línguas - Proex  20 

peças 

6h aprox.  

jan a jun/2018 

 

Videoaula Unicet/Secad 77 

peças  

19h25min 

aprox.  

jan a dez 

Aulas testes com formação para 

instrutores/professores 

Unicet  01 peça 20 min.  

jan a dez/2018 
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Edição e entrega “8 toques para Leishmaniose” 

Programa de assessoria técnica 

das leishmanioses (Sec. Saúde). 

8 peças  51 min. 

 jan a jun/2018 

Vídeo de Natal/ 2018 Estúdio/Unitins 1 peça  dez/2018 

Vídeos curtos 

 

 Resenha agrometeorológica 11 

peças 

33 min. 

jan a abril  

Vídeo Agentes da democracia: 
narração/imagens e edição 

Reitoria/Ascom 1 peça  3 min. set/2018 

Curso de mapeamento de 

processo do Programa de 

cursos e palestras 

MPTO/Cesaf-Sebrae 

MPTO/Reitoria 12 

peças 

4 h aprox.  

dez/2018 

Identidade visual para Curso de 

Mapeamento de Processo -  

MPTO/Cesaf-Sebrae.  

MPTO/Reitoria 3 peças  

dez/2018 

Eventos editados Tempo/editado/mês 

 Pílulas programação Agrotins Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação 

03 

peças  

7min/jun/2018 

 Vídeo resumo Agrotins 
2018. Imagens/edição/narração  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação/Ascom 

 14min/jun/2018  

 Curso CEDIPOP 
roteirização/produção/ 
edição  

Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças/Hermes 

1 peça  5 min. 

out/nov/2018 

 Semana pedagógica 
roteirização/produção/ 
edição 

Pró-Reitoria de Graduação 1 peça  4 min. 

jul/ago/2018 

 Semana pedagógica  
pautas, roteiros de vídeos, 
gravação e edição das 
palestras. 

Pró-Reitoria de Graduação 10 

peças  

 

8h50min 

jul/ago/2018 

 Semana dos Direitos 
Humanos/Unitins (convite) 

Institucional/Pró-Reitoria de 

Extensão 

1 peça  1min/set/2018 

 

 

Gravação no auditório 

Peça audiovisual Programa/projeto Total Tempo 

gravado/Mês 

 Seminário CEDIPOP/ 
Transmissão web/edição 

Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças/Hermes 

1 peça 1h02 min 

(maio/2018) 

 Apresentação de pesquisa 
acadêmica de Engenharia/ 
Arquitetura sobre o Câmpus 
Graciosa 

Institucional/Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação 

1 peça  1h14 min 

(set/2018) 
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(gravação/edição) 

 8ª Reunião ordinária da 
comissão intergestores bipartite 
2018. (vídeo e áudio) 

Secretaria Estadual de Saúde/ 

Comissão Intergestores 

Bipartite/CIB-TO 

2 peças 

(imagen

s/áudio) 

1h40min  

out/2018 

 Evento Descomplicando o  
eSocial na gestão pública 
(gravação) 

Evento externo/megasoft 1 peça 2 horas 

(dez/2018) 

 

Cenas para arquivo sem edição  

 Agrotins 2018 

 

Grupo de pesquisa em Comunicação e Tecnologias contemporâneas 

Entrega do relatório final do projeto de pesquisa: “Salvaguarda dos conteúdos audiovisuais 

produzidos pela Unitins, entre os anos de 2002 a 2012”. É institucionalizado junto à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação. Em 2018 foram elaborados relatórios e digitalizadas algumas mídias: 

DVD’s e VHS’s, totalizando 547 peças e 1.180 horas de material digitalizado (jan a dez/2018). 

Fitas VHS 

Mídias: 13 

Horas: 34 horas 

Gigabites: 21,26GB 

DVDs 

Mídias: 534 

Horas: 1.146 horas 

Gigabites: 658,74GB 

Totais gerais 

Mídias: 547 

Horas: 1.180 horas 

Gigabites: 680GB 

 

Dificuldades e Obstáculos:  

As dificuldades e obstáculos foram constantes no desempenho das atividades no estúdio 

em 2018, mas houve soma de esforços para a superação dos empecilhos. A equipe do 

estúdio tem trabalhado nessa linha há algum tempo, buscando alternativas dentro das 

habilidades do grupo. Todavia é necessária, por parte da gestão, a reestruturação no seu 

parque tecnológico para evitar que os equipamentos fiquem obsoletos. Algumas 

dificuldades:  

-Falta de planejamento por parte da Gestão em enviar as demandas com antecedência. 

-Falta de manutenção nos equipamentos e profissional especializado para isso. 

-Falta de reestruturação do espaço físico e estrutural (mobília, layout, elétrica, dados, 

etc.). 

-Falta de licenças de software originais para edição das peças audiovisuais. 

-Falta de reposição e aquisição de novos equipamentos. 

-Falta de recursos financeiros. 

-Falta de um local para armazenar os arquivos (Storage). 

-Tricaster – principal equipamento de edição de corte e gravação do estúdio foi danificado 

por falta de manutenção especializada. 
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Fotos de algumas ações e projetos/programas 

 

a) Regularização acadêmica – foram gravadas 209 videoaulas para os cursos 
presenciais de Direito, Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis, no ano de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso/Letras – Profª Liliane Scarpin 

 

 

 

 

 

 

 

Curso/Letras – Profº. Miguel Angelo Ramos 

 

b) Parceria Unitins/Unicet – Em 2018 foram gravados 13 cursos e ofertados aos 
servidores públicos estaduais os seguintes cursos de qualificação: 
 

 

Curso assédio moral – Profª Lorena Sales 
 

1.  Educação corporativa. 
2. Inteligência financeira.  
3. Introdução ao orçamento público. 
4. Negociação e gerenciamento de conflitos. 
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5. Noções básicas de almoxarife. 
6. Noções de primeiros socorros. 
7. Assédio moral no trabalho. 
8. Conteudista I. 
9. Conteudista II. 
10. Cerimonial e Protocolo I e II. 
11. Qualidade de vida nas organizações. 
12. Como falar em público  
13. Libras para comunicação no trabalho.  

 
c) Resenha agrometeorológica  
O projeto é uma parceria da Unitins e Seagro, produzido semanalmente, com duração 
média de três minutos cada vídeo. Em 2018 foram produzidos 11 vídeos da resenha. A 
apresentação é realizada pelo professor doutor e especialista em Meteorologia, José Luiz 
Cabral. O programa é exibido nas redes sociais e teve mais de 800 visualizações por 
edição, em algumas redes. Esse projeto foi suspenso no período das eleições 
suplementares e está aguardando assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a 
Unitins e Seagro para ser retomado. 
  

 
José Luiz Cabral – meteorologista  

 
d) Escola de Línguas  
Produção de videoaulas para o Projeto Escola de Línguas EaD para atender os Câmpus 
da Unitins da Região Norte e Sudeste do estado.  São produzidas videoaulas para o Curso 
de Libras, Inglês e Espanhol. Foi refeita a identidade visual do projeto e gravação do Curso 
de Espanhol introdutório.  
 

 
Professor José Arlindo– Curso de Espanhol introdutório 
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e) Projeto de Pesquisa: Salvaguarda dos conteúdos audiovisuais produzidos pela 
Unitins, entre os anos de 2002 a 2012. Foi realizado levantamento de materiais produzidos 
digitalmente em DVDs e fitas VHS.  

 
Catalogação de fitas VHS - videoaulas 

 
f) Regimento Interno Estúdio - Foi elaborado em parceria com os servidores do setor o 
Regimento Interno do Estúdio e aprovado pelos Conselhos CONSEP e CONSUNI. 
 
Resultados alcançados:  

Em sua maioria, as ações do estúdio são de atividades meio, ou seja, o departamento é 

demandado e executa conforme cada projeto. Em 2018, todos os projetos solicitados à 

Coordenadoria de Estúdio foram executados. 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

3.10 Câmpus Araguatins 

 

Ação 01:  

Aquisição da sala dos professores foi uma parceria da Unitins, Câmpus Araguatins, com a 

direção da Escola Aldinar Gonçalves de Carvalho. Era um anseio dos docentes do Câmpus, 

pois no momento do intervalo não havia local adequado para eles se reunirem e tomarem 

um café. 

Setor:  

Diretoria do Câmpus/Araguatins. 

Objetivo:  

Promover momento de interação entre os docentes. 

Público-alvo:  

Docentes do Câmpus/Araguatins.  

 

Ação 02:  
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Aquisição de mais um laboratório de informática com 15 máquinas, resultado de parceria do 

Magnífico Reitor, Augusto Rezende, que ofereceu as máquinas. E o diretor da Escola 

Aldinar Gonçalves de Carvalho cedeu o espaço físico, instalações elétricas e as cadeiras. 

Essa escola usa o laboratório durante o dia. Havia um laboratório com nove máquinas que 

atendia de forma parcial os acadêmicos. 

 

Objetivos:  

Atender os discentes do Câmpus/Araguatins. 

 

Público-alvo:  

Discentes e Docentes do Câmpus/Araguatins. 

 

 

 

Ação 03 –  

Implementação das salas das coordenações de Letras e Pedagogia do Câmpus de 

Araguatins. As coordenadoras trabalhavam no mesmo espaço, mas foi solicitado material 

para a construção ao Pró-Reitor de Finanças, Daniel Bardal, que viabilizou a implementação 

do espaço para as coordenações. 

 

Objetivos:  

Atender as coordenações. 

 

Público-alvo:  

Coordenadoras dos cursos de Letras e Pedagogia. 

 

Ação 04 –  
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Aquisição de livros para a biblioteca do Câmpus. Foi uma ação conjunta das coordenadoras 

de Letras e Pedagogia ao Pró-Reitor de Graduação, Fred Newton, que enviou os livros 

solicitados. Houve, mais uma vez, parceria entre a Escola Aldinar e Unitins. Através dos 

diretores de ambas as instituições foram emprestadas 02 prateleiras para acomodar os 

livros do acervo. 

Objetivo:  

Proporcionar mais opções de leituras para docentes e discentes do Câmpus/Araguatins. 

Público-alvo:  

Docentes, Discentes e sociedade araguatinense. 

Professores e servidores da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins/Câmpus/ 

Araguatins encerraram mais um semestre letivo de lutas, desafios e obstáculos. No fim, eles 

estavam certos da boa luta, do enfrentamento, dos desafios e superação dos obstáculos, 

sempre com Deus na frente. Enquanto a equipe da Unitins/Palmas cobra e ao mesmo 

tempo auxilia para desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. 

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

Ação 05:  

Reunião com equipe pedagógica do Câmpus. 

 

Objetivo:  

Organizar o início do ano letivo e planejamento da capacitação para o semestre 2018/1. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Diretor do Câmpus, coordenadores de cursos, assessora de estágio, assessora pedagógica, 
professora Aquenúbia e secretário acadêmico do Câmpus. 
 
Descrição das atividades:  
Na sala da Assessora Pedagógica aconteceu reunião com a equipe diretiva do Câmpus 
quando foi tratado o início do ano letivo, do planejamento e a capacitação com os 
professores 2018/1. 
 
Dificuldades:  
Sala pequena sem condições de trabalho. 
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Período:  
23 de janeiro de 2018. 
 
 

Ação 06:  

Reunião com equipe administrativa e professores do Câmpus. 

 

Objetivo:  

Planejamento do semestre 2018/1 e recepção dos calouros. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 

Público Alvo:  

Diretor do Câmpus, assessora pedagógica, coordenadoras de cursos, assessora de estágio, 

secretária acadêmica e equipe administrativa do Câmpus. 

 

Descrição das atividades:  

Na sala número 02, da Escola Aldinar Gonçalves de Carvalho, aconteceu uma reunião com 

a equipe diretiva do Câmpus. Foi discutido como será a recepção dos Calouros2018/1 

 

Dificuldades:  

Local muito quente sem condições de trabalho. 

 

 
 
Período:  
27 de janeiro de 2018. 
 

Ação 07:  
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Apresentação da equipe pedagógica, administrativa e professores aos acadêmicos do 

Câmpus. Palestra com professor Dr. Tarcísio da Silva Vieira, do IFTO, do Câmpus 

Araguatins - TO.   

 

Objetivo:  

Recepcionar e valorizar os acadêmicos. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 

Público Alvo:  

Diretor do Câmpus, coordenadores de cursos, assessora de estágio, assessora pedagógica, 

professores, secretário acadêmico, equipe administrativa e acadêmica do Câmpus. 

 

Descrição das atividades:  

No pátio de eventos da Escola Aldinar Gonçalves de Carvalho aconteceu a recepção aos 

acadêmicos com a equipe diretiva e professores do Câmpus. O professor Tarcísio da Silva 

Vieira ministrou palestra. 

 

Dificuldades:  

Os acadêmicos reclamaram do espaço com pouca iluminação. 

 

  
 

Período:  
29 de janeiro de 2018. 
 
Ação 08:  

Encontro das assessoras pedagógicas dos quatro Câmpus em Palmas. 

 

Objetivos:  

Conhecer e integrar o trabalho das assessoras dos quatro Câmpus e equipe de 

coordenação pedagógica geral da Unitins, em Palmas. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 

Público Alvo:  

Assessoras pedagógicas, coordenadora geral das assessoras do Câmpus e professora 

Elizabeth Toledo. 
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Descrição das atividades:  

 

Coordenação pedagógica geral promoveu formação e integração das assessoras 

pedagógicas dos quatro Câmpus em clima de harmonia com vistas ao conhecimento, 

valorização e socialização entre todas as assessoras. 

 

Dificuldades:  

Distância entre os Câmpus e a sede da Unitins, em Palmas. 

 

 

 
  
Período:  

De 06 a 08 de fevereiro de 2018. 

 

Ação 09:  

Calourada pedagógica do Câmpus. 

 

Objetivo:  

Confraternizar e integrar os calouros, veteranos, docentes e toda equipe de servidores da 

Unitins. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 

Público Alvo:  

Diretor do Câmpus, assessora pedagógica, coordenadoras de cursos, assessora de estágio, 

secretária acadêmica, equipe administrativa e alunos do Câmpus. 

 

Descrição das atividades:  

Calourada pedagógica promoveu integração dos cursos de modo a criar um clima de 

harmonia entre os acadêmicos com vistas ao conhecimento, valorização e socialização 

entre os veteranos e calouros.  

 

Dificuldades:  

Espaço inadequado. 
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Período:  
24 de fevereiro de 2018. 
 
Ação 10:  
Formação pedagógica com professores e pessoal responsável por cada setor. 
 
Objetivo:  
Informar aos docentes para que orientem os acadêmicos em todas as disciplinas, 
especialmente as que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem, visto que muitos 
acadêmicos são oriundos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da zona rural. 
 
Setor:  
Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 
 
Público-alvo:  
Diretor do Câmpus, assessora pedagógica, coordenadoras de cursos, assessora de estágio, 
professores e secretário acadêmico e pessoal da biblioteca. 
 
Descrição da atividade:  
Reuniram-se as equipes pedagógica, administrativa e de docentes para discutir sobre 
dificuldades de aprendizagem, além de manusearem computadores e livros pelos 
acadêmicos.  
 
 
Dificuldades ou obstáculos:  
Espaço desconfortável porque, além de muito calor, teve barulho da fanfarra com os alunos 
regulares da Escola Estadual Aldinar. 
 

  
 

Período:  

01 de março 2018. 

 

Ação 11: 
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Realização do evento Unidiversidade Cultural. 

 

Objetivo:  

Promover espaço de troca de experiências e agregar à comunidade acadêmica da Unitins 

as diversidades culturais das comunidades locais.  

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 

Público-alvo:  

Equipe pedagógica, administrativa, acadêmicos, professores e comunidade local. 

 
Descrição das atividades:  
 
A realização do evento Unidiversidade cultural contou com a presença da professora Maria 
de                                                                                                                                                                     
Fátima Barros, líder quilombola, a qual ressaltou sobre sua luta à frente dos quilombolas da 
Ilha de São Vicente. O evento foi finalizado com a exposição de produtos artesanais, com 
características regionais, com a presença de vários artesãos. 

 

 
 

Período:  
25 de Abril de 2018. 
 

Ação 12:  

Visita do Coordenador Geral, Dr. Rodrigo da Silva e Silva. 

 

Objetivos:  

Dialogar e estabelecer canal de comunicação. 

 
Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Assessora e coordenadoras de curso do Câmpus.  
 
Descrição das atividades:  
Visita do coordenador-geral ao Câmpus, uma vez por mês, para dar suporte às assessoras 
pedagógicas e coordenações de Cursos. 
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Período:  
04 de julho de 2018. 
 

Ação 13:  

Reunião pedagógica com professores e coordenadoras de cursos para organizar a semana 

pedagógica em Palmas. 

 

Objetivo:  

Discutir sobre a semana pedagógica, em Palmas, de 30 de julho a 1º de agosto 2018. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Professores e equipe pedagógica. 
 
Descrição das atividades:  
Reunião com equipe pedagógica e professores.  
 
 

  
 

Período:  
26 de julho de 2018. 
 

Ação 14:  

Reunião com o colegiado do curso de pedagogia. 

 

Objetivo:  

Definir local para a aula magna do Curso de Pedagogia. 
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Setor:  

Assessoria pedagógica e coordenadora do Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Professores, coordenadora de Curso de Pedagogia e Diretor do Câmpus. 
 
Descrição das atividades:  
A equipe pedagógica e os professores reuniram-se para articulação do local da aula magna, 
realizada no dia 08 de agosto de 2018/2. 
 

  
 

Período:  
04/08/2018 
 

Ação 15:  

Reunião com o Colegiado de Letras. 

 

Objetivo:  

Definir local onde possa acontecer e organizar as apresentações culturais da aula magna do 

Curso de Letras. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica e coordenadora do Curso de Letras do Câmpus de Araguatins. 

 
Público Alvo:  
Professores, Coordenadora de Curso de Letras e Diretor do Câmpus. 
 
Descrição das atividades:  
Equipe pedagógica e professores reuniram-se para articulação do local da aula magna do 
dia 09 de agosto de 2018/2. 
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Período:  
06/08/201 
 

Ação 16:  

Formação pedagógica com professores dos colegiados de Letras e Pedagogia.  

 

Objetivo:  

Capacitar o corpo docente dos cursos de Letras e Pedagogia. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Professores dos dois colegiados, equipe pedagógica e palestrante, psicóloga professora 
Dra. Maria da Silva Adenilda. 
 
Descrição das atividades:  
A equipe pedagógica e professores reuniram-se para participar da primeira formação 
pedagógica com a temática: Ética e postura profissional. 

 

  
 
Período:  
29 de setembro de 2018.    
 

Ação 17:  

Formação pedagógica com professores dos dois colegiados, Letras e Pedagogia.  

 

Objetivos:  

Capacitar o corpo docente dos cursos de Letras e Pedagogia. 
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Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Professores dos dois colegiados, equipe pedagógica e palestrante, nutricionista e educadora 
física, professora Haysa Fernandes.  
 
Descrição das atividades:  
A equipe pedagógica e professores reuniram-se para participar da primeira formação 
pedagógica com a temática: Saúde e nutrição. 
 
 

 

 
Período:  
20 de outubro de 2018. 
 

Ação 18:  

Visita do Coordenador-Geral, Dr. Rodrigo da Silva e Silva. 

 

Objetivo:  

Organizar os trabalhos de 2019 e estabelecer canal de comunicação. 

 

Público-alvo:  
Assessora pedagógica e coordenadoras dos cursos de Letras e Pedagogia do Câmpus.  
 
Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Descrição das atividades:  
Visita do coordenador-geral ao Câmpus. Ele falou sobre as seguintes temáticas: semana 
pedagógica 2019/1, calendário acadêmico 2019/1 e 2019/2, calendário de eventos do 
Câmpus, jornada acadêmica de cada curso, separadamente; avaliação do conselho do 
Curso de Pedagogia. Ele olhou alguns TCCs, entregou 137 livros da UAB para a Biblioteca 
do Câmpus e, por último, falou sobre a regularização. 
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Período:  
22 de outubro de 2018. 
 

Ação 19:  

Visita do Coordenador-Geral, Dr. Rodrigo da Silva e Silva, e do Pró-Reitor, Fred Newton. 

 

Objetivo:  

Saber como foi a visita do conselho do Curso de Pedagogia e apresentar ao pró-reitor o 

Câmpus da Unitins de Araguatins. 

 

Setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Assessora pedagógica e coordenadoras dos cursos de Letras e Pedagogia do Câmpus.  
 
Descrição das atividades:  
Visita do Coordenador-Geral ao Câmpus juntamente com o Pró-Reitor. Eles falaram como 
foi a avaliação do Conselho do Curso de Pedagogia e quais as expectativas frente à 
avaliação. Por último, falaram sobre a regularização para o próximo. 
 

  
Período:  
12 de novembro de 2018. 
 

Ação 20:  

Formação Pedagógica com professores dos dois colegiados de Letras e Pedagogia.  

 

Objetivo:  

Enfatizar a importância de trabalhar com as metodologias ativas. 
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Nome do setor:  

Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público Alvo:  
Professores dos dois colegiados, equipe pedagógica e palestrante, Gutemberg Raposo.  
 
Descrição das atividades:  
A equipe pedagógica e professores reuniram-se para participar da terceira formação 
pedagógica com a temática: Metodologias ativas. 
 
 

       
 

Ação 21:  

Vestibular 2019/1 do Câmpus de Araguatins. 

 

Objetivo:  

Articular e divulgar o trabalho para que o vestibular aconteça de forma efetiva na 

universidade. 

 

Setor:  
Assessoria pedagógica do Câmpus de Araguatins. 
 

Público Alvo:  

Professores, acadêmicos e comunidade local que desejam trabalhar no vestibular 2019/1. 

 
Descrição das Atividades:  
Divulgação, articulação e aplicação das provas. 
 
Dificuldades:  
Encontrar escolas adequadas e disponíveis no dia em que também aconteceu a prova da 
Escola Militar, em Araguatins. 
 

Período:  

02 de outubro a 02 de dezembro de 2018. 
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3.10.1 Secretaria Acadêmica – Câmpus Araguatins 

 
Objetivo:  
Atender com presteza e eficiência às diversas demandas institucionais nas áreas 
administrativa e pedagógica, bem como o atendimento às demandas dos discentes. 
 
Público-alvo:  
Acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras, além do corpo docente e demais técnicos 
administrativos. 
 

Ingressaram no ano de 2018.1, na Unitins Câmpus/Araguatins no Curso de 
Pedagogia: 

 
Forma de 
ingresso 

VESTIBULAR ENEM  
Ampla 

concorrência 
Escola 
pública 

Cota racial Sisu Total 

Ofertadas 14 10 04 12 40 
Preenchidas 14 13 1 12 40 

  
 

Ingressaram no ano de 2018.1 na Unitins Câmpus/Araguatins no Curso de Letras: 
 

Forma de 
ingresso 

VESTIBULAR ENEM  
Ampla 

concorrência 
Escola 
Pública 

Cota Racial Sisu Total 

Ofertadas 14 10 04 12 40 
Preenchidas 14 10 01 10 35 

 
Levantamento de turmas, matrículas e vagas disponibilizadas por período no Curso de 
Letras: 

 
Turma Período Curso Total/frequente Período 

subsequente 
2018/2 

Vagas 
disponíveis 

2018/1 1º Letras 35 2º 05 
2017/1 3º Letras 19 4º 21 
2016/1 5º Letras 26 6º 14 
2015/1 7º Letras 14 8º 26 

 
Levantamento de turmas, matrículas e vagas disponibilizadas por período no Curso de 
Pedagogia: 

 
Turma Período Curso Total/frequente Período 

subsequente 
2018/2 

Vagas 
disponíveis 

2018/1 1º Pedagogia 38 2º 02 
2017/1 3º Pedagogia 22 4º 18 
2016/1 5º Pedagogia 24 6º 16 
2015/1 7º Pedagogia 19 8º 21 

 
 

03/08/2018 – Outorga de grau dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia. Turma 2014/2, 12 acadêmicos participaram da solenidade. 
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03/08/2018 – Outorga de grau dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Letras. 
Turma 2014/2, 25 acadêmicos participaram da solenidade. 

 
 

  
          Graduandos do C. de Pedagogia                   Graduandos do Curso de Letras 
 
Período:  
Agosto de 2018. 

 

Biblioteca - Câmpus Araguatins 

Objetivos:  

Organizar, divulgar, manter atualizado, preservado e em perfeitas condições de uso todo o 

acervo bibliográfico, audiovisual e digital existente e o que venha a ser incorporado ao 

patrimônio, por aquisição, doação ou permuta, necessário para o desenvolvimento das 

atividades técnicas e administrativas e aos programas de ensino, pesquisa e extensão da 

Unitins – Câmpus Araguatins. Além disso, emprestar, reservar, receber, o acervo da 

biblioteca para quem tem cadastro ativo no sistema e prestar serviços de consulta interna ao 

acervo à comunidade em geral.  

 

Público-alvo:  

Discentes, docentes, pessoal de apoio e administrativo da Unitins – Câmpus Araguatins, 

bem como a comunidade local que usa o acervo na biblioteca.   

 

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados  

 

Durante o ano de 2018, as atividades inerentes à biblioteca foram realizadas. Dentre elas, 

destacam-se empréstimos, recebimento de livros por doação, aplicação de multas e 

anulação de multas, quando necessário, fornecimento de informações e atendimento ao 

público. Também a biblioteca recebeu diversos livros de Palmas, bem como outros de 

doação. Além disso, houve atendimento à comunidade externa.   

 

Entre os dias 05 e 06 de novembro, a biblioteca recebeu a equipe do Conselho Estadual de 

Educação para avaliar o acervo bibliográfico dos cursos ofertados. Outra ação foi a retirada 

de uma cabine de estudos da biblioteca para a sala de informática devido à necessidade de 

espaço para a guarda de novos materiais constantemente recebidos e incorporados ao 

acervo da biblioteca. Também recebeu duas prateleiras emprestadas da Escola Estadual 

Aldinar Gonçalves de Carvalho onde a biblioteca da Unitins está localizada. 
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Tais prateleiras estavam sem utilização em um depósito da escola que, gentilmente, as 

emprestou para alocação de novos materiais. Também aconteceu visita do servidor da 

biblioteca de Palmas, Martin Dharlle O. Santana, que auxiliou na organização dos livros nas 

prateleiras e instruiu sobre como fazer a organização. Durante visita do Magnifico Reitor, 

Augusto de Rezende Campos, ocorreu produtiva conversa sobre a biblioteca e suas 

demandas. Outra atividade foi o recebimento, na biblioteca, de TCC´s dos cursos de Letras 

e Pedagogia do Câmpus, pela primeira vez. Além de dois computadores que foram alocados 

nas cabines já existentes. Ambos estão disponíveis à comunidade interna e externa.   

 

Dificuldades ou obstáculos:  

Por diversas vezes o sistema não pôde ser utilizado pela falta de internet, impossibilitando o 

empréstimo de livros via sistema. Isso obriga a usar termo de responsabilidade impresso. E 

quando a internet funciona, às vezes é muito lenta e dificulta o processo de empréstimo, 

devolução e reserva de livros.  

 

Os usuários da biblioteca que atrasam os livros por algum motivo justificável reclamam que 

a multa é muito alta e, às vezes, eles têm dificuldade com o pagamento. Há acadêmicos que 

afirmam não poder pagar. O bibliotecário tenta ajudar ao reduzir o valor da mesma. Mas 

alguns chegam a afirmar que não pegarão livros emprestados novamente devido ao alto 

valor da multa por dia a qual conta também sábados, domingos e feriados. Além disso, há 

dificuldades de logística, pois falta espaço e prateleiras para guarda dos materiais que 

chegam constantemente.  

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

Curso de Letras – Câmpus Araguatins 

Ação 22:  

Aula Inaugural do semestre letivo 2018.1 

 

Objetivo: 

Promover acolhida aos calouros, veteranos, novos professores e servidores. 

 

Setor:  

Coordenação de Letras 

 

Público-alvo:  

Acadêmicos de Letras e Pedagogia, docentes, técnicos administrativos.  

 

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados  
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No dia 29 de janeiro, os acadêmicos foram recepcionados pela equipe docente e 

administrativa, quando foi ministrada palestra motivacional pelo professor do IFTO, Tarcísio 

da Silva Vieira. 

 

 

  

 

Ação 23:  

Projeto de extensão Literatura em cena II 

Objetivo:  

Socializar atividades culturais que envolvem os cursos de Letras e Pedagogia do Câmpus 

Araguatins. 

 

Setor:  

Coordenação de Letras 

 

Público-alvo:  

Acadêmicos de Letras e Pedagogia, docentes, técnicos administrativos e comunidade local. 

 

Descrição das Atividades:  

O projeto “Literatura em cena” proporcionou integração entre os acadêmicos dos dois cursos 

do Câmpus que se manifestaram artisticamente e houve aproximação entre a universidade 

e a comunidade local. Foram realizados: declamação de poemas, encenações teatrais, 

cantos e danças.  

 

Dificuldades ou obstáculos:  

Falta de recursos financeiros 
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Ação 24:  

Projeto de extensão Letramento 

 

Objetivo:  

Contribuir na formação complementar dos alunos-estagiários do Curso de Licenciatura em 

Letras Língua Portuguesa/Espanhola da Unitins/Araguatins, através da realização de 

oficinas de letramento com alunos do 6º ano. 

 

Setor: 

Coordenação de Letras 

 

Público-alvo:  

Acadêmicos de Letras e alunos de 6º ano de escola pública 

 

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados 

 Seleção dos acadêmicos/edital de voluntários. 

 Pesquisa e seleção dos materiais bibliográficos. 

 Encontros de formação para estudo e preparação de materiais pela equipe 
executora. 

 Visitação a escolas para diagnósticos. 

 Definição das turmas. 

 Elaboração do portfólio. 

 Reunião de planejamento das atividades. 
 

Dificuldades ou obstáculos:  

 Alinhamento da realização da proposta das oficinas com as atividades da escola, 

considerando o horário de disponibilidade das acadêmicas envolvidas. 
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 Indisponibilidade de uma sala específica para realização das oficinas. 

 

  

 

Ação 25:  

Projeto de extensão Fortalecimento da Aprendizagem em Português e Espanhol - FAPE 

 

Objetivo:  

Contribuir na formação complementar dos alunos-estagiários do Curso de Licenciatura em 

Letras Língua Portuguesa/Espanhola da Unitins/Araguatins através da realização de oficinas 

de letramento com alunos do 6º ano. 

 

Setor:  

Coordenação de Letras 

 

Público-alvo:  

Acadêmicos de Letras e alunos de 6º ano de escola pública. 

 

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados  

O projeto visa contribuir com o aprendizado dos alunos da 3ª série do Ensino Médio do turno 

vespertino cujo objetivo é prepará-los para a prova do Enem e vestibulares. Os acadêmicos 

envolvidos no projeto apresentam resultados positivos e habilidades pedagógicas em 

relação às disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Os acadêmicos ministram 

aulas, reforçando os conteúdos contemplados na matriz curricular da 3ª série e pelo Enem.  

 

Dificuldades ou obstáculos  

O projeto está em fase de planejamento das aulas para o início do ano letivo 2019 
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Ação 26:  

Ações preparatórias para a prova do Enade 

 

Objetivo:  

Contribuir com a preparação e formação complementar dos alunos-estagiários do Curso de 

Licenciatura em Letras Língua Portuguesa/Espanhola da Unitins/Araguatins através da 

realização de oficinas de nivelamento de leitura e produção de texto. 

 

Setor:  

Coordenação de Letras. 

 

Público-alvo:  

Acadêmicos do 4º período de Letras 

 

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados   

A professora articuladora do Enade promoveu, no semestre 2018.1, oficinas de leitura e 

produção de texto que objetivaram o nivelamento do domínio da norma culta dos 

acadêmicos do 4º período de Letras. Foi aplicado também simulado do Enade. 

 

Dificuldades ou obstáculos:  

Alinhamento da realização da proposta das oficinas com as atividades acadêmicas 

cotidianas da universidade, considerando o horário de disponibilidade dos acadêmicos 

envolvidos. 

 

Período:  

Semestre 2018.1 

 

Ação 27:  

Roda de conversa “Literatura: conscientização e identidade negra” 

 

Setor:  

Coordenação de Letras 

 

Objetivos:  
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Proporcionar discussões sobre o ensino da Literatura afrodescendente nas escolas. 

 

Público-alvo:  

Acadêmicos do 6º período de Letras 

 

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados   

Foram convidadas quatro professoras ativistas da cultura e da literatura afrodescendente 

para coordenarem a discussão da temática.  

 

Dificuldades ou obstáculos:  

Falta de disponibilidade nas agendas das docentes convidadas 

 

Período:  

29/11/2018 

 

Ação 28:  

Submissão do projeto “Dificuldades de aprendizagem na linguagem, como lidar?” para 

câmara de extensão. 

 

Objetivo:  

Proporcionar discussões sobre o ensino da Literatura Afrodescendente nas escolas. 

 

Setor:  

Coordenação de Letras 

 

Público-alvo:  

Alunos do 1º, 2º. e 3º anos do Ensino Médio, regularmente matriculados no Colégio da 

Polícia Militar do Estado do Tocantins – Unidade IV – Professora Antonina Milhomem, que 

apresentam dificuldades de aprendizagem nas áreas específicas de conhecimento de Letras 

e que não estejam conseguindo desenvolver-se pedagogicamente. Mesmo com 

acompanhamento diferenciado, bem como aqueles que apresentam laudos com 

diagnósticos de distúrbios e transtornos de aprendizagem que afetem a área da leitura, 

escrita e comunicação.  

Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados  
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O projeto parte do princípio de que a educação é algo vivo, em constante transformação. 

Então, o acompanhamento das dificuldades, distúrbios e/ou transtornos de aprendizagem no 

Ensino Médio é uma estratégia de inclusão. A finalidade é viabilizar ações de forma a 

possibilitar aos que participarem de suas atividades, experimentar a aprendizagem ativa, 

investigativa, compreensiva e construtiva, estimulando e encorajando seus participantes a 

desenvolver as habilidades e competências voltadas para a sua autonomia escolar.  

 

Dificuldades ou obstáculos:  

Ausência de recurso financeiro 

 

Período:  

A ser executado em 2019 

 

Ação 29:  

Aula magna do Curso de Letras. 

 

Objetivo:  

Acolher os novos membros da comunidade acadêmica. 

 

Setor:  

Coordenação do Curso de Letras do Câmpus de Araguatins. 

 

Público-alvo:  

Docentes, discentes e egressos. 

 

Descrição das atividades:  

A aula magna é a solenidade que marca o início das atividades acadêmicas do semestre. 

Com a proposta de ser diferente, foi convidada a professora doutora Kyldes Batista para 

ministrar palestra sobre “o tripé acadêmico”. 
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Período:  

09/08/2018 

 

Curso de Pedagogia – Araguatins 

 

Ação 30:  

Reunião com orientadores – semestre 2018/1 

 

Nome da Ação:  

Reunião para mediação das ações do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 

Objetivo: 

Mediar as ações para orientação dos TCC,s junto aos orientandos do Curso de Pedagogia 

no semestre 2018/1. 

 
Público-alvo:  
Orientadores do Curso de Pedagogia. 
 
Descrição das atividades:  
Orientação e distribuição dos orientandos para realização de orientação dos docentes 
orientadores no semestre de 2018/1. 
 
Dificuldades:  
Falta de acervo bibliográfico para fundamentar as temáticas de TCC. 
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Período:  
06 e 15 de fevereiro de 2018. 
 
Ação 31:  

Reunião com os representantes de turmas/Calouração. 

 

Objetivo: 

Articular as ações para Calourada pedagógica. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia  
 

Descrição das atividades: 

Realização de show de talentos; dançando forró com a laranja; gincana de conhecimentos 

gerais; apresentação dos calouros com entrega do kit pedagógico; coleta de 1k de alimento; 

lanche coletivo. 

 
Dificuldades:  
Não houve dificuldades 
 
Registro fotográfico: 
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Período:  
16 de fevereiro de 2018. 
 
Ação 32:  

Calouração do Câmpus 

 

Objetivo:  

Acolher os calouros e integrá-los à comunidade acadêmica da Unitins. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Diretor do Câmpus, Assessora Pedagógica, Coordenadoras de Cursos, Assessora de 
Estágio, Secretária Acadêmica, equipe administrativa e alunos do Câmpus. 
 
Descrição das atividades:  
Realização de show de talentos; dançando forró com a laranja; gincana de conhecimentos 
gerais; apresentação dos calouros com entrega do kit pedagógico; coleta de 1k de alimento; 
lanche coletivo.  
 
Dificuldades:  
Espaço inadequado. 

    
 
Período:  
24 de fevereiro de 2018. 
 

Ação 33:  

Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

Objetivo:  

Estudar as atribuições do NDE para atuar junto ao curso e outras legislações. 

 

Nome do setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 
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Público-alvo:  
Membros do NDE. 
 
Descrição das atividades:  
Leitura da resolução CONSUNI nº 004/2013; enfoque das atribuições de cada membro. 
Regulamento de estágio. Diretrizes do TCC. 
 
Dificuldades:  
Não houve dificuldades. 

 
 
Período:  
10 de março de 2018. 
 
Ação 34:  
Reunião Colegiado 
 

Nome da Ação:  

Alinhamento das ações no Curso de Pedagogia para o semestre.  

 

Objetivo:  

Articular as ações para atender a demanda do semestre. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Coordenação de curso, Colegiado, Assessora de Estágio, Assessora Pedagógica. 
 
Descrição das atividades:  
Esclarecimentos de dúvidas sobre a legislação do atendimento domiciliar. Articulação das 
atividades de estágio. Discussão acerca das diretrizes e alinhamento das orientações de 
TCC.  
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Período:  
15 e 22 de março de 2018. 
 
Ação 35:  
Reunião Estágio Supervisionado. 
 

Nome da Ação:  

Alinhamento das ações de estágio.  

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 

Objetivos:  

Mediar o estágio para atender à demanda das ações nos espaços escolares e não 

escolares. 

 
Público-alvo:  
Coordenação de Curso, Assessora de Estágio, docentes de estágio. 
 
Descrição das atividades:  
Leitura da lei de estágio. Orientação e encaminhamento das atividades nos espaços 
escolares e não escolares, conforme as diretrizes e o PPC. Orientação sobre as fichas de 
estágio.  
 

   
 
Período:  
27 de março de 2018. 
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Ação 36:  

Projeto de Extensão/Eventos. 

 

Objetivo:  

Promover ação conjunta dos acadêmicos de Pedagogia no Câmpus de estágio. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal São Vicente Ferrer. 
 
Descrição das atividades:  
Poesias, contação de história, brincadeiras diversas, teatro.  
 
Dificuldades:  
Materiais pedagógicos para dinamizar a ação 
 

   
 
Período:  
18 de abril de 2018. 
 
Ação 37:  

Projeto de extensão em comunidade quilombola: “A universidade construindo conhecimento” 

 

Objetivo:  

Realizar palestra para promover um espaço de trocas de experiências e vivência dos 

conhecimentos sobre a Comunidade Quilombola da Ilha de São Vicente com ênfase na 

diversidade cultural.  

 
Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Equipe pedagógica, administrativa, acadêmicos, professores e comunidade local. 
 
Descrição das atividades:  
Palestra e exposição de objetos da cultura quilombola.                                                                                                                                                                                                            
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Período:  
25 de Abril de 2018. 
 

Ação 38:  

Aula magna: O que é ser pedagogo? Desafios para atuar frente às possibilidades do 

exercício da formação. 

  

Objetivo:  

Realizar palestra com enfoque na prática do pedagogo como reflexão do exercício da 

formação para bem atuar no semestre letivo. 

 

Setor:  

Coordenação do Curso de Pedagógica do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Professores, Assessoria Pedagógica, Coordenação de Curso de Diretor e Assistentes do 
Câmpus. 
 
Descrição das atividades:  
Palestra com Profª Drª. Mariany Montino; exibição de teatro orante com o grupo infantil Sal e 
Luz, da Igreja Batista Missionária; encenação de “o maior pintor do mundo”; apresentação 
cultural: o sítio do seu Lobato, com as crianças da Educação Infantil, da Escola Doutores do 
ABC. 
 

     
 
Período:  
08 de agosto de 2018 
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Ação 39:  

Oficina: “Utilização do Google forms na prática docente”. 

 

Setor:  

Coordenação de curso do Câmpus de Araguatins. 

 

Objetivo:  

Discutir algumas possibilidades de utilização do aplicativo Google forms na prática docente.  

 

Público-alvo:  

Docentes dos cursos de Pedagogia e Letras.  

 
Descrição das atividades:  
Apresentação do projeto; explanação realizada pelos alunos-facilitadores sobre o aplicativo 
e explicação de como utilizar um formulário existente ou elaborar um novo formulário para 
coleta de dados; atividade prática: o docente realizará a elaboração do seu próprio 
formulário; discussão sobre a utilização de novos recursos por meio das tecnologias de 
forma a impulsionar e despertar nos participantes o interesse por novas descobertas. 
 

    
 
Período:  
22 de setembro de 2018. 
 
Ação 40:  

Reunião de orientação sobre a avaliação do curso nos trâmites do Conselho Estadual. 

 

Objetivo: 

Mediar estudo das ações a serem pautadas na avaliação do curso pelo Conselho Estadual. 
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Setor:  

Coordenação de curso do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Docentes do Curso de Pedagogia do Câmpus.  
 

Descrição das atividades:  

Diretrizes do curso; PPC; Regimento; repasses sobre informações dos docentes, 

publicações para atender às especificidades de avaliação.  

 

   
 
Período:  
10 de outubro de 2018. 
 

Ação 41:  

Jogos, brincadeiras e brinquedo: faça uma criança feliz. 

 

Objetivo: 

Mediar estudo das ações a serem pautadas na avaliação do curso pelo Conselho Estadual. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Docentes do Curso de Pedagogia do Câmpus e servidores das turmas da Pré–escola e 
Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Santo Izídio, localizada na zona rural, município 
de Araguatins –TO.  
 

Descrição das atividades:  

Brincadeiras e interação através dos jogos, teatros a partir de reciclagem e criação de 

brinquedos, pintura em tela. 

 
Dificuldades:  
Faltam materiais pedagógicos para dinamizar a ação. 
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Período:  

11 de outubro de 2018. 

 

Ação 42:   

Mesa temática do Curso de Pedagogia/Gestão Escolar: desafios e perspectivas no processo 

ensino e aprendizagem. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso do Câmpus de Araguatins. 

 

Objetivo:  

Propiciar, aos acadêmicos, práticas de gestão democrática e de organização do trabalho 

pedagógico que contribuam para uma aprendizagem efetiva dos alunos, de modo a incidir, 

progressivamente, na melhoria do desempenho escolar. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos do 4º e 6° períodos de Pedagogia do Câmpus.  
 

Descrição das atividades:  

Realização de palestras:  

 Supervisor educacional no ambiente escolar um olhar amplo sobre processo ensino 
aprendizagem.  

 O papel do orientador educacional no ambiente escolar.  

 Possibilidades, tendências inovação no processo pedagógico.  

 Fatores que contribuem para a efetivação da gestão democrática.  

 Fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar no processo ensino-
aprendizagem. 

 
Dificuldades:  
Falta de espaço adequado 
 



 

132 
 

  
 
Período:  
26 de outubro de 2018. 
 
Ação 43:  

Aula temática da disciplina de Didática para articulação de construção do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola X e Y. 

 

Objetivo:  

Propiciar aos acadêmicos práticas de desenvoltura das ações de uma instituição um novo 

olhar para a construção da identidade da escola X e Y como parte da ação: construção 

participativa/coletiva do Projeto Político Pedagógico. 

 

Setor:  

Coordenação de curso do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos do 2º período de Pedagogia do Câmpus.  
 

Descrição das atividades:  

Pesquisa e orientação para construção dos PPP,s de escolas X e Y. 

 

    
Período:  
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08 de novembro de 2018 

Ação 44:  

Construção participativa/coletiva do Projeto Político Pedagógico. 

 

Objetivo: 

Analisar e compreender a importância do trabalho pedagógico na construção do Projeto 

Político Pedagógico e como ele influencia de forma significativa o processo de ensino-

aprendizagem.   

 

Setor:  

Coordenação de Curso do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos do 2º período de Pedagogia do Câmpus.  
 

Descrição das atividades:  

Apresentações dos PPP construídos pelos acadêmicos. 

 
 

     
 

Período:  

16 de novembro de 2018. 

 

Ação 45:  

Segunda ação do projeto: visita à Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente do Araguaia 

 

Objetivo:  

Conhecer a Comunidade Quilombola da Ilha de São Vicente do Araguaia a fim de 

proporcionar conhecimento das vivências culturais.  

 

Setor:  
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Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos de Pedagogia e Letras; equipe pedagógica, professores e comunidade local da 
Ilha. 
 
Descrição das atividades:  
Recepção dos acadêmicos de Pedagogia e Letras na comunidade, pela remanescente 
Fátima Batista Barros. Café da manhã e almoço compartilhado. Exposição de Bazar. 
Exposição da arte de fazer o turbante. Trilha de vivência cultural. 
 

  

 

Período:  

18 de novembro de 2018 

Ação 46:   

Banca de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 

Objetivo:  

Apresentar e defender os trabalhos de conclusão de curso – Artigo.  

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos do 8º período de Pedagogia. 
 
Descrição das atividades:  
Defesas de TCCs em bancas. 
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Período:  

22 de novembro de 2018 

 

Ação 47:  

I Simpósio de Filosofia da educação. 

Objetivo: 

Analisar a importância da Filosofia na educação. 

 

Setor:  

Coordenação de Curso do Câmpus de Araguatins 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos do 2º período de Pedagogia do Câmpus.  
 

Descrição das atividades:  

Realização de palestra: Qual é a importância da filosofia para a sociedade e o meio 

acadêmico? 

 

  

 

Período:  

27 de novembro de 2018 

 

Ação 48:  

I Exposição de políticas de Inclusão  

 

Nome da Ação:  

I Exposição de educação e políticas de Inclusão 
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Objetivo:  

Refletir sobre as políticas de inclusão para educação.   

 

Setor:  

Coordenação de Curso de Pedagogia do Câmpus de Araguatins. 

 
Público-alvo:  
Acadêmicos do 8º período de Pedagogia e Letras do Câmpus.  
 

Descrição das atividades:  

Realização de palestra: Políticas Inclusão como ação primordial para educação. 

 

  

 

Período:  

28 de novembro de 2018 

 

Câmpus Augustinópolis 

Ação:  

Aquisição de mobiliário para o Câmpus. 

 

Objetivo:  
Realizar a administração executiva do Câmpus, a representação dentro dos limites 
estatutários, regimentais e delegações da reitoria, coordenando e supervisionando 
administrativamente todas as atividades desenvolvidas pelos cursos de Ciências Contábeis, 
Direito e Enfermagem. 
 

Público-alvo:  

Comunidade acadêmica do Câmpus de Augustinópolis. 

 

Objetivos:  
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Adequar a estrutura física do Câmpus para melhor execução das atividades realizadas.  

 

Público-alvo:  

Toda a comunidade acadêmica circunscrita ao Câmpus de Augustinópolis, incluindo alunos, 

servidores e comunidade externa, eventualmente atendida. 

 

Atividades desenvolvidas: 

O Câmpus recebeu os mobiliários descritos a seguir para a devida instalação nos setores da 

secretaria acadêmica, sala dos professores e coordenação do Curso de Enfermagem. 

 

Tabela 1 - Descrição de mobiliário recebido 
Quantidade objeto 

6 Arquivos de aço com quatro gavetas para pasta suspensa 

6 Armários com quatro gavetas para pasta suspensa 

2 Mesa redonda para reunião  

1 Mesa reta linear 

34 Cadeiras fixas com estofado preto 

2 Ares-condicionados Split 18.000 BTUS 

1 Ar-condicionado Split 36.000 BTUS 

 

Resultados alcançados:  

Com a mobília nova, os setores beneficiados puderam organizar melhor o ambiente utilizado 

pelos servidores, assim como condicionar a organização adequada de arquivos e 

documentos. 

 

Obstáculos: 

O mobiliário recebido não é suficiente para todos os setores. Alguns departamentos ainda 

se encontram com dificuldades estruturais. Ademais, com relação ao recebimento das 

centrais de ar condicionado, apenas uma foi devidamente instalada; as outras estão em 

depósito, aguardando a devida instalação.  
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Nome do programa/projeto/ação:  

Reforma da secretaria acadêmica 

 

Objetivo:  

Melhorar a estrutura física do departamento 

 

Público-alvo:  

Servidores do setor e acadêmicos em atendimento. 

 

Atividades desenvolvidas:  

Foi realizada pequena reforma na secretaria  

 

Resultados alcançados:  

Após a ampliação da secretaria acadêmica, associada à aquisição de mobiliário novo, foi 

possível organizar todas as pastas de alunos em arquivo adequado. Além disso, acolheu 

melhor os servidores do setor e os acadêmicos em atendimento. 

 

Obstáculos:  

O recurso destinado não foi suficiente para atender todas as necessidades. O espaço agora 

existente na secretaria acadêmica, bem como o mobiliário. 
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Nome do programa/projeto/ação:  

Gestão financeira 

 

Objetivo:  

Realizar a administração executiva do Câmpus ao gerir despesas básicas e de pequeno 

vulto do Câmpus. 

 

Público-alvo:  

Toda a comunidade acadêmica circunscrita ao Câmpus de Augustinópolis 

 

Atividades desenvolvidas:  

Foram realizadas atividades de manutenção das instalações elétricas, trocas de lâmpadas, 

e outros serviços emergenciais. A receita utilizada foi recebida via suprimento de fundos, 

entre fevereiro e abril do corrente ano, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Resultados alcançados:  

Com o suprimento recebido, foi possível realizar manutenções emergenciais, especialmente 

em relação à iluminação de salas de aulas e corredores.  

 

Obstáculos:  

O valor recebido em suprimento de fundos é muito aquém do necessário para manutenção 

do prédio. E, atualmente, não há mais envio de suprimento. Com isso, as dificuldades 

estruturais do Câmpus crescem a cada dia por falta de manutenção.  

 

Nome do programa/projeto/ação: Estruturação da sala dos professores 
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Objetivo:  

Criar ambiente para acolhimento dos docentes. 

 

Público-alvo:  

Docentes do Câmpus Augustinópolis. 

 

Atividades desenvolvidas:  

Foi criado um novo ambiente dentro do Câmpus, com uso de divisórias e instalação de 

móveis e computadores. 

 

Resultados alcançados:  

Os docentes possuem ambiente de trabalho de uso exclusivo por docentes. 

 

Obstáculos:  

A sala carece de climatização, pois a central recebida ainda não foi instalada e de acesso à 

internet, pois faltam equipamentos para sua devida instalação.  

 

  

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 

 

Curso de Direito – Câmpus Augustinópolis  

Nome do Setor:  
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Curso de Direito – Câmpus de Augustinópolis. 

 

Objetivo: 
Formar operadores jurídicos plenamente cientes do significado dos diferentes valores 
implícitos na esfera pública e privada do Direito, dos Novos Direitos e das Carreiras 
Públicas. Cientes também dos limites e interações entre o espaço estatal e não estatal, que 
se percebam enquanto partícipes no processo de construção do Direito e da sociedade. 
 

Público-alvo:  

Destina-se a jovens e adultos egressos do Ensino Médio e alunos de transferência interna e 

externa, além de ser oferecido à comunidade em geral que tenham concluído o Ensino 

Médio em anos anteriores, através de vestibular anual. 

 

Atividades desenvolvidas:  

Durante o ano de 2018, diversas atividades foram realizadas, pensando na melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, assim como da organização interna, 

preparação dos discentes concluintes à realização do Enade, reconhecimento e maior 

visibilidade do curso. Entre elas, destacam-se o planejamento das atividades acadêmicas 

(planejamento das aulas, cumprimento dos ementários de disciplinas, incentivo ao ensino de 

qualidade, além de pesquisa e extensão), com o apoio de alunos e professores, a partir de 

reuniões orientadas. 

Em 30 de janeiro, foi realizada a aula inaugural do primeiro semestre de 2018 com a 

palestra “Persistência e sucesso, metas e sonhos”, pelo então professor do curso de Direito, 

MSc. Márcio Fernando Moreira Miranda, com ampla participação dos discentes. Em 13 de 

agosto de 2018, foi realizada a aula magna do Curso de Direito, com a participação do 

presidente da OAB, subseção de Colinas do Tocantins - TO, professor MSc. Darlan Gomes 

Aguiar, com ênfase em “Direito e suas profissões”. 

Considerando que os alunos do Curso de Direito realizariam a prova do Enade em 2018, 

continuou a “Articulação Enade”, por meio de aplicação de questionários, reuniões, palestras 

com o envolvimento de alunos e professores. Foram realizados também diversos aulões 

direcionados às disciplinas com maior incidência na prova, no sentido de ratificar a 

relevância do exame nacional e a responsabilidade das partes envolvidas no processo, com 

o intuito de melhorar os índices de qualidade. 

Foi utilizado o mesmo formato de provas (A1 e A2) dos anos anteriores para todos os 

períodos letivos do curso. Ou seja, segundo, quarto, sexto, oitavo e décimo períodos, 

elaboradas com questões contextualizadas, sendo sete (07) objetivas e 03 (três) 

discursivas, de forma a preparar os alunos para as provas do Enade, concursos, exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil e para o mercado de trabalho em geral. 

A prioridade foi a organização interna de documentos institucionais, com ênfase na 

reformulação do Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Direito. Além de 

diários, planos de ensino, relatórios de estágios, atualização dos dossiês de professores, 

atas de reuniões com o colegiado do curso, orientadores TCCs, professores/orientadores do 

núcleo de prática jurídica e núcleo docente estruturante, disponibilização de periódicos 

jurídicos no portal da Unitins, entre outras ações.  
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Houve continuação aos estágios obrigatórios, conforme prevê o Regulamento de Estágio 

Supervisionado, além da execução de atividades práticas de visitas técnicas à cadeia 

pública do município de Augustinópolis –TO e ao fórum da cidade (21/08/2018). Além do 

retorno das atividades obrigatórias nas dependências do Fórum de Augustinópolis e 

execução do projeto de extensão denominado Núcleo de Advocacia Voluntaria Itinerante 

(NAVI), com a participação de todos os professores/orientadores do NPJ e alunos 

matriculados nas disciplinas de estágio em 2018.2, sob a coordenação do coordenador do 

curso (29/10/2018). O estágio finalizou suas atividades com a realização de um júri 

simulado, executado pelos alunos do oitavo período de direito (04/12/2018). 

Além do espaço conquistado no fórum para a execução do estágio obrigatório, a 

coordenação conseguiu que doze (12) alunos do curso iniciassem um estágio voluntário 

junto ao diretor do órgão.  

Também foi realizada, no primeiro semestre do ano, a 3ª Jornada interdisciplinar, parceria 

entre Unitins e Ifto, envolvendo vários alunos do curso, em palestras, mesa-redonda, 

oficinas, minicursos e publicação de textos científicos (15 e 16/05/2018). No segundo 

semestre, ocorreu a “Jornada acadêmica de ciência, cultura e sociedade”, com oficinas, 

minicursos e publicação de artigos científicos. Os três (03) melhores artigos foram 

premiados com o certificado Talento Cientifico, uma forma de incentivar a produção 

cientifica no Câmpus de Augustinópolis (12 a 14/11/2018). 

Com o desejo de aprovação dos acadêmicos no exame dos advogados do Brasil, foi 

mantido o Dia da OAB. Contou com a parceria de um cursinho preparatório que aplicou o 

simulado do exame. Além da realização de aulão solidário de ética, com a participação de 

acadêmicos de 9º e 10º períodos e egressos (20/10/2018). 

Foram realizadas atividades externas de muita importância no desenvolvimento acadêmico 

e humanístico dos alunos. Com ênfase em palestras ministradas por eles, sob a supervisão 

da coordenação, em colégios municipais da cidade, enfatizando a importância da 

Constituição Federal no dia a dia da sociedade (14 e 28/09/2018). No mesmo sentido, foram 

executadas ações referentes ao aniversário da Constituição cidadã. A coordenação e 

professores levaram alunos do Curso de Direito a escolas estaduais de Augustinópolis, 

Praia Norte, Sampaio e Axixá do Tocantins com o mesmo objetivo de destacar a importância 

da CF, que comemorou 30 anos de existência, em 2018. Finalizou o evento com uma mesa 

redonda na universidade onde estavam presentes autoridades do judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública (17 a 22/10/2018).  

 

Resultados alcançados:  

Ao final das atividades desenvolvidas em 2018, ficou clara a melhora no curso e maior 

participação dos discentes nas propostas em que a coordenação e corpo docente os 

envolveram. Destacou a melhoria da qualidade do processo de ensino e no empenho de 

alunos e professores na organização do curso, no que tange à execução de projetos de 

eventos de pesquisa e extensão, que em muito tem contribuído como incentivo ao 

conhecimento e à iniciação científica.  

Destaca-se a visita in loco do Conselho Estadual de Educação do estado do Tocantins, 

através de uma comissão previamente formada para a avaliação e reconhecimento do 

curso. Esta se mostrou impressionada com as ações desenvolvidas no curso e no Câmpus 
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em geral, além de destacar o corpo docente e organização documental disponibilizada para 

a análise. 

Entende-se que o trabalho realizado foi positivo. No entanto ainda há muito a ser feito para 

que a universidade alcance maior destaque no estado e no país. 

 

Obstáculos: 

A maior dificuldade trata-se da falta de recursos financeiros, visto que as despesas com 

eventos, projetos e ações do curso são custeadas pelos coordenadores, professores e em 

algumas situações, pelos próprios alunos do curso. E ainda a deficiência da estrutura física 

do Câmpus no qual o curso está inserido, ponto fortemente criticado pela comissão do CEE-

TO. Alunos e professores apontam como entraves: salas com ventiladores quebrados, 

pouca iluminação, goteiras, tomadas quebradas, muito barulho em consequência da 

arquitetura do prédio e insuficiente apoio em relação a recursos didáticos. 

 

Aula magna de Direito – Câmpus de Augustinópolis 

  

Reuniões de Colegiado 

  

Ações de Enade – aulões, simulado e recepção no dia da prova 
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Jornada Interdisciplinar (Jinter) e Jornada acadêmica 

  

Visitas técnicas, NAVI e júri simulado 

  

Palestras em escolas municipais e “30 anos da Constituição cidadã” 
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Curso de Ciências Contábeis – Câmpus Augustinópolis 

 

Curso de Enfermagem – Câmpus Augustinópolis 

 

Câmpus Dianópolis 

 

Identificação: Universidade Estadual do Tocantins – Unitins – Diretoria 

Diretor: Pedro Bernardes Nonato Gonçalves e Silva 

 

Horários de funcionamento:  

Quantidade das horas por dia: 6 horas. 

De segunda-feira a sexta-feira: das 8 às 14h e, em casos excepcionais, em horários 

diferenciados. 
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Da base legal: Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2012 

Art. 3º, versa: os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 

os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 

I – Observâncias da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

execução. 

II – Divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitação. 

 

Ações desenvolvidas em 2018: 

 

Mês de janeiro 

 

 08 a 12/01 – Reuniões administrativas com servidores do Câmpus para traçar 
metas e objetivos a serem cumpridos no decorrer do ano. 

 15 a 17/01 – Resolução de demandas administrativas. Solicitação de suprimento 
de fundos, demanda de servidores, solicitação de manutenção em equipamentos 
e etc. 

 19/01 – Visita do Diretor de Câmpus, na época, o professor Raimundo Rodrigues 
Bezerra, ao Colégio Antônio Póvoa para uma palestra sobre Escola de Tempo 
Integral. 

 24/01 – Participação em reunião na Prefeitura Municipal para tratar de assunto 
relacionado à construção de um projeto de desenvolvimento dos monumentos 
históricos de Dianópolis. 

 29/01 – Aula inaugural. 
 

  

 

Mês de fevereiro 

 

 22/02 – Reunião com os Coordenadores e Assessora Pedagógica para tratar de 
assuntos referente à CalourAção. 

 24 /02 – Calouração. 
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Mês de março 

 

 06/03 – Participação em evento referente ao dia internacional da mulher. 

 16/03 – Participação em evento na inauguração do TRT da 10ª Região. 
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 23/03 – Participação em reunião com o Conselho Estadual de Educação para 
debater pauta dos diplomas de ex-alunos da FADES. 
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Mês de abril  

 

 12/04 – Participação em audiência pública da prefeitura. 

 
 

  
 

 

 23 a 27 – Unidiversidade cultural. 
 

  
 

 

 27/04 – Participação na Campanha Faça bonito – luta em defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
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Mês de maio 

 

 05/05 – Assinatura de termo de cooperação entre Unitins, para diplomação dos 
alunos da extinta FADES. 
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 07/05 – Participação da Conferência Intermunicipal de Educação, promovida pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

 Recepção da equipe técnica para a avaliação de documentos referentes à 
diplomação dos alunos da FADES. 
 

 
 
 

 21/05 – Reunião com a Diretora do Colégio João D’Abreu – Ana Lúcia Batista. 

 24/05 – Reunião com o Reitor, Augusto Rezende – primeira visita do reitor ao 
Câmpus de Dianópolis.   

 25/05 – Reunião do Diretor com o prefeito de Dianópolis e com o Reitor. 
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 Visita ao terreno doado pela prefeitura para a instalação da sede própria do 
Câmpus de Dianópolis. 

 
 

 28/05 – Participação em evento no Fórum. 
 

Mês de junho 

 09 e 10 – Realização do Jiuni – etapa local. 
 

 

  
 

 13/06 – Entrega de documentação dos alunos da FADES, em Palmas. 
 



 

153 
 

 
 

 15/06 – Reunião com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves. 
 

 
 

Mês de julho 

 

 12/07 – Seminário sobre criminalidade e violência em Dianópolis. 

  
 

 24/07 – Nomeação do Diretor de Câmpus – Pedro Bernardes Nonato Gonçalves 
e Silva. 
 

 30/07 a 01/08 – Semana pedagógica em Palmas. 
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 26/07 – Participação em evento do Seplan, sobre Zoneamento ecológico. 

 
 

  
 

Mês de agosto 

 

 06/08 – Reunião com Prefeito Municipal, secretária Renata e Diretor do Ifto para 
firmar convênio de estágio não obrigatório. 
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 06/08 – Reunião com servidores do Câmpus. 

 07/08 – Aula de boas vindas ao e apresentação do Diretor de Câmpus. 

 08/08 – Aula magna do Curso de Ciências Contábeis. 
 

  
 
 

 

Mês de setembro 

 14/09 – Participação no desfile da Escola Batista; 
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 24 e 25/ 09 – Recebemos a Comissão do Conselho Estadual de Educação para 
reconhecimento do Curso de Direito. 

 Reunião com prefeitos da região para firmar parcerias e convênios, além de 
ampliação de novas vagas de estágio. 
 

  
 

 

Mês de outubro 

 

 02 a 05/10 – Visitas às escolas estaduais para divulgação do vestibular 2019/1. 

 17 e 18/10 – Visita às escolas da região para divulgação do vestibular. 

 22 e 23/10 – Recepção da comissão do Conselho Estadual de Educação para 
reconhecimento do Curso de Ciências Contábeis. 

 27/10 – Participação no II Festival de música religiosa.  
 



 

157 
 

 

 

 

Mês de novembro 

 

 01/11 – Participação da Unitins no I Colóquio sobre educação especial e ensino 
inclusivo 
 

 
 

 01/11 – Participação na formatura do Curso de Procedimento Operacional 
Padrão da PM – TO. 
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 09/11 – Participação em evento do PROERD. 
 

  
 

 

 16,17 e 18/11 – Realização, no Câmpus, do Jiuni, etapa estadual.  
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 23/11 – Participação na formatura do Curso de Procedimento Operacional 
Padrão da PM – TO. 
 

 

  
 

 
3.12.1 Assessoria pedagógica do Câmpus de Dianópolis  

 

Objetivo:  
 

Atender às demandas advindas dos cursos referentes ao fazer pedagógico.  
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Público-alvo:  
 

Docentes, discentes e coordenações de curso.  
 
Detalhamento sucinto das atividades desenvolvidas com resultados  
 

 Planejamento e participação na semana de planejamento no Câmpus de Dianópolis, 
de 22 a 26 de janeiro. Reunião e planejamento com 25 docentes. 

 Planejamento da aula inaugural em 25 e 26 de janeiro. Execução da aula inaugural 
para 300 participantes: discentes, docentes e servidores técnicos administrativos.  

 Participação em capacitação pedagógica para as assessoras pedagógicas, de 06 a 
08 de fevereiro. Elaboração de relatório sobre os assuntos discutidos na formação.  

 Planejamento da Calouração em 24 de fevereiro. Execução da Calouração com 150 
participantes.  

 Participação e execução do Projeto unidiversidade: apresentações culturais e 
discussão da matriz operacional da Política de Assistência Estudantil, em 25 de abril. 
Projeto realizado com 160 participantes.  

 Realização de relatório geral para nova gestão da Unitins, em 30 de abril. 

 Reunião com Coordenador Pedagógico Geral da Unitins, realizada em 10 de julho. A 
discussão dessa reunião resultou em atividades pedagógicas intencionais: aulas 
magnas e formações pedagógicas mensais para o corpo docente. 

 Participação na Semana pedagógica, em Palmas, de 30 a 1 de agosto. A formação 
ofereceu orientações básicas para o trabalho do Assessor Pedagógico e 
Coordenador de Curso no Câmpus. 

 Participação na aula magna nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 
Direito. Organização e decoração do auditório, elaboração do scrip dos cerimoniais 
dessas aulas magnas. Datas: Ciências Contábeis: 08/08 para 70 participantes. 
Administração: 14/08 para 60 participantes e Direito: 24/08 para 54 participantes. 

 Planejamento e execução de formação pedagógica com corpo docente. Formação 
realizada por colegiado. Colegiado de Direito: 15/09 com 14 docentes; Colegiado de 
Administração: 25/09 com 08 docentes, e Colegiado de Ciências Contábeis: 27/09 
com 09 docentes. 

 Planejamento e execução de etapas de formação pedagógica com corpo docente. 
Realizada por colegiado. Colegiado de Direito: 20/10 com 13 docentes; Colegiado de 
Ciências Contábeis: 25/10 com 12 docentes, e Colegiado de Administração: 30/10 
com 09 docentes. 

 Planejamento e execução de etapas de formação pedagógica com corpo docente. 
Formação realizada por colegiados. Colegiado de Ciências Contábeis: 22/11 com 11 
docentes; Colegiado de Direito: 24/11 com 06 docentes, e Colegiado de 
Administração: 27/11 com 11 docentes. 

 Participação da Comissão do processo seletivo vestibular 2019-1, de 29 de agosto a 
02 de dezembro.  

 
Dificuldades e obstáculos: 
  

 O acúmulo da Assessoria de Estágio dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis e Direito, juntamente com a Assessoria Pedagógica, têm dificultado o 
trabalho. Toda documentação de estágio dos três cursos, bem como do estágio 
remunerado estão sobrecarregando a Assessoria Pedagógica. 

 Falta de acervo bibliográfico na área de educação. A biblioteca não possui nada que 
possa ajudar no momento de planejar a formação pedagógica de cada colegiado.  
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Aula inaugural 2018/1 

 

  

Projeto Unidiversidade - acadêmicos 

 

 

Reunião geral do corpo docente 2018/1 

 

Curso de Administração - Dianópolis 

 

Objetivo:  

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, organização interna e 

visibilidade do curso.  

Público-alvo:  
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Professores e acadêmicos do curso 

Atividades desenvolvidas: 

Mês de janeiro 

 Levantamento de acadêmicos com disciplinas pendentes para regularização. 

 22 e 23 de janeiro – Planejamento das atividades acadêmicas para o 1° 

semestre/2018 /1 

 24/01 a 26/01 – Capacitação para o colegiado. 

 25/01 – Reunião do Colegiado de Administração. 

 29/01 – Aula inaugural e palestra com o professor Diamante Negro.  

 

Disponível em: https://www.unitins.br/nPortal/Câmpus-dianopolis/noticias/details/1492-2018-
1-31-Câmpus-dianopolis-lota-aula-inaugural-em-palestra-do-professor-diamante-negro. 

 

Mês de fevereiro 

 01/02 a 07/02 - Ajustamento de matrícula. 

 05/02 – Recepção de planos de ensino e entrega na Secretaria acadêmica. 

 24/02 – Calourada pedagógica, no Câmpus de Dianópolis. 

 

Mês de março 
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  05/03 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 11/03 – Aplicação de questionário do estudante, para os acadêmicos que farão o 

Enade/2018. 

 14/03 e 15/03 – Reunião da Câmara de Graduação, em Palmas. 

 

Mês de abril 

 06/04 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 09/04 a 14/04 - Período de avaliação presencial A1.   

 Verificação de avaliações de segunda chamada. 

 30/04 – Verificação de lançamentos das notas de A1 no SAP. 

 

Mês de maio 

 07/05 a 11/05 – Verificar editais de transferências. 

 22/05 – Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus. 

 24/05 – Visita do novo Reitor da Unitins, Augusto Rezende. 

 

 

 22/05 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 

Mês de junho 

 04/06 a 08/06 – Fazer o aconselhamento junto aos acadêmicos para futura 

regularização. 

 08/06 e 09/06 – Etapa local do Jiuni. 
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 18/06 a 23/06 - Período de avaliação presencial A2.   

 25/06 a 28/06 – Verificação de acadêmicos de prova final. 

  29/06 e 30/06 – Verificação dos lançamentos de notas de A2 no SAP. 

 

Mês de julho 

 02/07 – Reunião das coordenações. 

 09/07 a 13/07 – Período para planejamento das atividades acadêmicas para o 2º 

semestre/2018-2. 

 13/07 – Entrega dos diários devidamente assinados na secretaria. 

 30/07 e 31/07 – Semana pedagógica, em Palmas. 

 

Mês de agosto 

 01/08 - Semana pedagógica, em Palmas. 

 

 01/08 a 09/08 – Ajustamento/aconselhamento, aproveitamento, trancamento, 

destrancamento de disciplinas e solicitação de reingresso. 

 06/08 - Abertura do semestre letivo 2018/2 

 09/08 a 13/08 – Recebimento, revisão e entrega de planos de ensinos à secretaria. 
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 14/08 – Aula magna. Tema: A formação do Administrador e os desafios da profissão 

em tempos de competição. Palestrante: Flávio Pacheco. 

 

 

 Acompanhamento dos diários dos professores no SAP e Educ@. 

 

Mês de setembro 

 05/09 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 10/09 a 15/09 – Verificação da disponibilização das Web aulas no Portal educ@ 

 20/09 a 26/09 – Período de avaliações. 

 21/09 – Palestra em alusão ao Dia do administrador. Tema: “A importância do 

registro e o mercado de trabalho”. Palestrante: Edson Cabral Oliveira Administrador e 

membro do Conselho Regional de Administração (CRA-TO) 

 

 

 

Mês de outubro 

 02/10 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Verificação das avaliações de segunda chamada. 

 29/10 a 31/10 - Verificação de lançamentos das notas de A1 no SAP. 
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Mês de novembro 

 01/11 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 01/11 a 21/11 - Preenchimento do questionário do estudante, no site do INEP, 

relativo ao ano de 2018. 

 07/11 a 09/11 - Reunião na Pró-Reitoria de Graduação, em Palmas. 

 19/11 a 24/11 - Verificação da disponibilização das Webs Aulas no Portal educ@. 

 25/11 – Recepção e acolhimento dos acadêmicos para a prova do Enade.  

 

MÊS DE DEZEMBRO 

 Reunião dos coordenares com o Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Avaliação de A2. 

 Verificação e aplicação de avaliações de segunda chamada. 

 Acompanhamento do fechamento dos diários. 

 Entrega dos diários de classe impressos e assinados à secretaria. 

 Oferta de disciplinas. 

 

Curso de Ciências Contábeis - Dianópolis 

Objetivo:  

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a organização interna e a 

visibilidade do curso.  

 

Público-alvo: 

Professores e acadêmicos do curso. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

Mês de janeiro 

 

 Levantamento de acadêmicos com disciplinas pendentes para oferta de 
regularização. 

 22 e 23 de janeiro – Planejamento das atividades acadêmicas para o 1° 
semestre/2018 -1 

 24/01 a 26/01 – Capacitação para o colegiado. 
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 25/01 – Reunião do Colegiado de Ciências Contábeis. 

 29/01 – Aula inaugural e palestra com o professor Diamante Negro. 

 

Disponível em: https://www.unitins.br/nPortal/Câmpus-dianopolis/noticias/details/1492-2018-
1-31-Câmpus-dianopolis-lota-aula-inaugural-em-palestra-do-professor-diamante-negro. 
 

 

Mês de fevereiro 

 01/02 a 07/02 - Ajustamento de matrícula. 

 05/02 – Recebimento de planos de ensino e entrega à Secretaria Acadêmica. 

 24/02 – Calourada pedagógica Câmpus de Dianópolis. 
 

 

 

Mês de março 

  05/03 - reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 11/03 – Aplicação de questionário do estudante para os acadêmicos que farão o 
Enade/ 2018. 

 14/03 e 15/03 – Reunião da Câmara de Graduação, em Palmas. 

 29/03 e 30/03 – Preparativos para o Declare Certo do Imposto de renda 
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MÊS DE ABRIL 

 

 06/04 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 09/04 a 14/04 - Período de avaliação presencial A1.   

 Verificação de avaliações de segunda chamada. 

 22/04 – Realização de Declare Certo. Acadêmicos, Professores e Auditora da 
Receita Federal ajudam a população a ajustar as contas com a Receita Federal. 
 

  
 

 30/04 – Verificação dos lançamentos das notas de A1 no SAP. 
 

Mês de maio 

 

 Aplicação de prova do Enade de 2015, para os acadêmicos que farão a prova no ano 
de 2018. 

 07/05 a 11/05 – Verificação de editais de transferências. 

 22/05 – Reunião dos coordenadores com o Diretor do Câmpus. 

 24/05 – Visita do novo Reitor da Unitins, Sr. Augusto Rezende. 
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 22/05 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Mesa redonda, em Palmas, com os presidentes: Conselho Regional de Contabilidade 
do TO, Conselho Federal de Contabilidade e Fundação Brasileira de Contabilidade.  

 

MÊS DE JUNHO 

 04/06 a 08/06 – Aconselhamento junto aos acadêmicos para futura regularização. 

 06/06 a 08/06 – Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, 
conforme deliberação do conselho. 

 08/06 e 09/06 – Etapa local do Jiuni. 
 

 
 

 18/06 a 23/06 - Período de avaliação presencial A2.   

 25/06 a 28/06 – Verificação de acadêmicos em prova final. 

  29/06 e 30/06 – Verificação dos lançamentos das notas de A2 no SAP. 
 

Mês de julho 

 

 02/07 – Reunião das coordenações. 

 09/07 a 13/07 – Planejamento das atividades acadêmicas para o 2º Semestre/2018-
2. 

 13/07 – Entrega dos diários devidamente assinados à secretaria. 

 30/07 e 31/07 – Semana pedagógica, em Palmas. 
 

Mês de agosto 
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 01/08 - Semana pedagógica, em Palmas. 
 

 
 

 01/08 a 09/08 – Ajustamento/aconselhamento, aproveitamento, trancamento, 
destrancamento de disciplinas e solicitação de reingresso. 

 06/08 - Abertura do semestre letivo 2018/2 

 08/08 – Aula magna com tema: A importância da perícia e do perito na contabilidade. 
Palestrante: Juscelino de Carvalho Brito. 
 
 

       
 

 

 09/08 a 13/08 – Recebimento, revisão e entrega de planos de ensinos na secretaria. 

 Acompanhamento dos diários dos professores no SAP e Educ@. 
 

Mês de setembro 

 

 05/09 - reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 10/09 a 15/09 – Verificação de disponibilização das Web Aulas no Portal Educ@ 

 20/09 a 26/09 – Período de avaliações. 
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Mês de outubro 

 

 02/10 - reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Verificação das avaliações de segunda chamada. 

 29/10 a 31/10 Verificação dos lançamentos das notas de A1 no SAP. 
 

Mês de novembro 

 

 01/11 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 01/11 a 21/11 – Preenchimento do questionário do estudante, no site do Inep, 
relativo ao ano de 2018. 

 07/11 a 09/11 – Reunião na Pró-Reitoria de Graduação, em Palmas. 

 19/11 a 24/11 – Verificação da disponibilização das Web aulas no Portal Educ@. 

 25/11 – Recepção e acolhimento dos acadêmicos para a prova do Enade.  
 

Mês de dezembro 

 Reunião dos coordenares com o Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Avaliação de A2. 

 Verificação e aplicação das avaliações de segunda chamada. 

 Acompanhamento do fechamento dos diários. 

 Entrega dos diários de classe impressos e assinados na secretaria. 

 Oferta de disciplinas. 
 

Curso de Direito – Dianópolis 
 

Objetivo:  

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a organização interna e a 

visibilidade do curso. 

Público-alvo:  
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Professores e acadêmicos do curso. 

Atividades desenvolvidas: 

Mês de janeiro 

 Levantamento de acadêmicos com disciplinas pendentes para regularização. 

 22 e 23 de janeiro – Planejamento das atividades acadêmicas para o 1° 
semestre/2018 -1 

 24/01 a 26/01 – Capacitação de colegiados. 

 2/01 – Reunião do Colegiado de Direito. 
 

  

 

 29/01 – Aula inaugural e palestra com o professor Paulo Bonfim, “Diamante Negro”.  
 

Mês de fevereiro 

 01/02/2018 Reunião com Comissão da OAB, no Conselho Federal da OAB, para 
defesa do Curso de Direito do Câmpus de Dianópolis 
 

 
 

 01/02 a 07/02 - Ajustamento de matrícula. 

 05/02 – Recepção de planos de ensino e entrega à Secretaria Acadêmica. 

 24/02 – Calourada pedagógica no Câmpus de Dianópolis. 
 



 

173 
 

 

 

 

Mês de março 

 

  05/03 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 11/03 – Aplicação de questionário do estudante para os acadêmicos que farão o 
Enade/ 2018. 

 12/03 – Roda de conversa do Consultor da Unitins, Professor Gildásio, com alunos e 
docentes a respeito da avaliação do Enade. 

 15/03 Workshop - elaboração de itens para o Enade 
 

 
 

 16/03 – Reunião da Câmara de Graduação, em Palmas. 
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Mês de abril 

 

 06/04 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 09/04 a 14/04 - Período de avaliação presencial A1.   

 Verificação das avaliações de segunda chamada. 

 17/04 – Estudantes do 7º período de Direito visitam a Casa de Prisão Provisória de 
Dianópolis – ação realizada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 
 

 
 

 22/04 – O Núcleo de Práticas Jurídicas apoiou o Projeto Declare Certo. Acadêmicos, 
professores e auditora da Receita Federal ajudam a população a ajustar as contas 
com a Receita Federal. 
 

  
 

 27/04 - Unidiversidade cultural movimenta Câmpus Dianópolis. 
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 30/04 – Verificação dos lançamentos das notas de A1 no SAP. 
 

Mês de maio 

 

 Aplicação de prova do Enade do ano de 2015, para os acadêmicos que irão fazer a 
no ano de 2018. 

 07/05 a 11/05 – Verificação e acompanhamento de editais de transferências. 

 16/05 - Acadêmicos do 1º, 3º e 5º períodos do Curso de Direito do Câmpus 
Dianópolis, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), acompanhados do 
professor da disciplina de Processo Civil, o juiz de Direito, Jossanner Nery Nogueira 
Luna e do professor Deivison de Castro Rodrigues, estiveram em Palmas, na 
atividade que é parte do projeto "Conhecendo o Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins". Na ocasião, a comitiva visitou a sede administrativa da Unitins e foram 
recebidos pelo Pró-reitor de Graduação, Fred Newton da Silva Souza, e pelo 
Reitor, Augusto Rezende. 

 

 
 

 22/05 – Reunião dos Coordenadores com Diretor do Câmpus. 
 23/05 - Acadêmicos de Administração e de Direito participam de atividade coletiva no 

Câmpus Dianópolis. 
 



 

176 
 

 
 

 23/05 - Núcleo de Prática Jurídica do Câmpus Dianópolis promoveu visita de 
estudantes para conhecerem o trabalho e estrutura da Delegacia Regional de 
Dianópolis. 
 

 
 

 24/05 – Visita do novo Reitor da Unitins, Augusto Rezende. 
 

 
 

 25/05 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 
 

Mês de junho 

 

 04/06 a 08/06 – Fazer o aconselhamento junto aos acadêmicos para futura 
regularização acadêmica.  
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 06/06 a 08/06 – Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, 
conforme deliberação do conselho. 

 08/06 e 09/06 – Etapa local do Jiuni. 

 
 

 18/06 a 23/06 - Período de avaliação presencial A2.   

 25/06 a 28/06 – Acompanhamento de acadêmicos de prova final. 

 29/06 e 30/06 – Acompanhamento dos lançamentos das notas de A2 no SAP. 
 

Mês de julho 

 02/07 – Reunião das coordenações. 

 09/07 a 13/07 – Período para planejamento das atividades acadêmicas para o 2º 
Semestre/2018-2. 

 13/07 – Entrega dos diários devidamente assinados na secretaria. 

 30/07 e 31/07 – Semana pedagógica em Palmas. 
 

Mês de agosto 

 

 01/08 - Semana pedagógica, em Palmas. 
 

 
 

 01/08 a 09/08 – Ajustamento/aconselhamento, aproveitamento, trancamento, 
destrancamento de disciplinas e solicitação de reingresso. 

 06/08 - Abertura do semestre letivo 2018/2. 

 09/08 a 13/08 – Recepção, revisão e entrega dos planos de ensinos na secretaria. 
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 17/08 – Colação de grau da 5ª turma do Curso de Direito. 
 

 
 

 24/08 – Aula magna do Curso de Direito – Tema: Responsabilidade civil e as 
relações urbanas. 
 

  
 

 30/08 - Atuação na Câmara Municipal de vereadores de Porto Alegre do Tocantins, 
como mediadora de uma mesa-redonda idealizada pelo Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras), de Porto Alegre do Tocantins, pela conscientização do fim 
da violência contra a mulher. 
 

 Acompanhamento dos diários dos professores no SAP e Educ@. 
 

Mês de setembro 

 05/09 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 10/09 a 15/09 – Verificação e disponibilização das Web aulas no Portal Educ@. 

 12/09 – Alunos acompanharam sessão na Câmara de Dianópolis para analisar 
debate sobre problemas sociais. 
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 15/09 – Formação pedagógica do Curso de Direito do Câmpus Dianópolis. 
 

 
 

 19/09 - Alunos do 6° período do Curso de Direito realizaram aula prática em que 
foram demonstrados audiência de instrução e julgamento de um processo simulado 
de reintegração de posse. A atividade ocorreu na sala de audiência da Vara Cível do 
Fórum de Dianópolis. 
 

 
 

 20/09 a 26/09 – Período de avaliações. 
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 24/09 a 25/09 Recepção da comissão de reconhecimento do Curso de Direito. 
 

 
 

 25/09 – Reuniões sobre ações direcionadas ao Enade e à avaliação institucional. 
 

 
 

 26/09 a 28/09 -  Participação no I Sudeste Jurídico. 
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 28/09 -  Reunião de colegiado. 
 

Mês de outubro 

 02/10 - reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Verificação das avaliações de segunda chamada. 

 20/10 – Formação pedagógica 

  
 
 

 26/10 -  Reunião de colegiado. 

 29/10 – Realização de I Gincana de Sociologia Geral e Jurídica, organizada pelos 
alunos do 2º período de Direito, sob orientação do professor Carlos Guilherme 
Quidute. 
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 29/10 a 31/10 Verificação dos lançamentos das notas de A1 no SAP. 
 
 

MÊS DE NOVEMBRO 

 01/11 - Reunião dos coordenadores com Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 01/11 - Acadêmicos do 4º período do Curso de Direito da Universidade Estadual do 
Tocantins (Unitins), Câmpus de Dianópolis, visitaram a Delegacia de Polícia Civil 
Regional, em Dianópolis para conhecer o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil na 
região. A visita foi orientada pelo professor Ailton Bispo, como atividade da disciplina 
de Direito Processual Penal I. Além de professor da Unitins, Ailton Bispo é policial 
civil, lotado nessa delegacia. 

 
 

 01/11 a 21/11 – Preenchimento do questionário do estudante, no site do INEP, 
relativo ao ano de 2018. 

 07/11 a 09/11 – Reunião na Pró-Reitoria de Graduação, em Palmas a fim de tratar a 
respeito do processo seletivo simplificado para docentes. 

 09/11 – Realização do 5º júri simulado, realizado pelos alunos do 8º período do 
Curso de Direito, sob orientação da Professora Janete Intigar. 
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 16/11 a 18/11 – Realização dos Jiuni, etapa estadual. 
 

 
 

 19/11 a 24/11 – Verificação e acompanhamento da disponibilização das Web aulas 
no Portal Educ@. 

 24/11 – Capacitação pedagógica. 

  
 

 25/11 – Avaliação Enade: recepção e acolhimento dos acadêmicos para a prova do 
Enade. 
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 30/11 - Reunião de colegiado. 
 

  

Mês de dezembro 

 

 02/12 – Realização de vestibular. 

 
 

 Reunião dos coordenares com o Diretor do Câmpus de Dianópolis. 

 Avaliação de A2. 

 Verificação e aplicação das avaliações de segunda chamada. 

 Acompanhamento do fechamento dos diários. 

 Entrega dos diários de classe impressos e assinados à secretaria. 

 Oferta de disciplinas. 
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Câmpus Palmas 

 

Ação:  

Gerenciamento de documentos. 

 

Objetivo  

Manter organizado e acessível os anúncios e comunicados, bem como as informações para 

ciência de acadêmicos, professores e servidores técnico-administrativos do Câmpus e as 

recebidas da Ascom, setores da sede administrativa (Reitoria) e externos. 

 

Público-alvo: 

Usuários internos (acadêmicos, professores e servidores). Em torno de 850 pessoas entre 

acadêmicos, professores e servidores técnico-administrativos. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Divulgação de avisos, instruções normativas, mapas de sala, memorandos 
circulares, regulamentos, tabela de agendamentos e informações de interesse da 
comunidade acadêmica, por meio de e-mail e anúncio via sistema educ@ e 
planilhas do Google Drive. 

 Publicação dos calendários acadêmicos, mapas de sala e laboratórios, horários 
dos cursos, regulamentos e regimentos, dentre outros, no educ@ e no ambiente 
da direção do Câmpus. 
 

Resultados parciais ou totais alcançados 

 Divulgação dos mapas de salas de aula, laboratórios e tabela de agendamentos 
aos servidores das coordenações de curso, assessoria pedagógica e TI, por meio 
de planilha no Google Drive. 

 Prestado suporte a acadêmicos, professores e servidores quanto à divulgação de 
documentos de interesse da comunidade acadêmica, por e-mail (servidores) e 
anúncio via sistema educ@ (acadêmicos e professores). 

 Publicação de calendários acadêmicos, mapas de salas e horários dos cursos, 
dentre outros, nos murais do Câmpus e ambiente educ@, da direção do Câmpus.  

 Encaminhamento de informações recebidas quanto a documentos institucionais, 
convites e outras comunicações aos acadêmicos e professores (mural do Câmpus 
e educ@) e servidores (mural da sala de apoio e e-mail). 
 

2018 – COMUNICAÇÃO  

DESCRIÇÃO ANÚNCIOS COMUNICADOS CONVITES NOTICIAS  

QTD 16 32 18 49 
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Dificuldades ou obstáculos 

 Alguns servidores não acessam o e-mail institucional e outros não o possuem. 
 Falta de equipamento para acesso ao e-mail e site institucional na sala de apoio 

dos servidores. 
 Falta de quadros de avisos em alguns setores. 

 
Período: janeiro a dezembro/2018. 

 

Objetivo: 

Manter organizado e acessível os documentos expedidos e recebidos, como 

comunicados, memorandos, ofícios, guias de patrimônio, guias de manutenção, 

requisições e requerimentos, dentre outros.  

 

Público-alvo: 

Em torno de 850 pessoas entre acadêmicos, professores e servidores técnico- 

administrativos. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Controle dos documentos recebidos e expedidos, com a emissão de resposta 
quando necessário. 

 Tramitação e arquivamento dos documentos recebidos e enviados por meio físico 
(arquivo) e digital (SGD). 

 Recebimento e envio de cartões e folhas de ponto, guias de manutenção e 
patrimônio, memorandos, ofícios, requisições e requerimentos, dentre outros. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados: 

 Recebidos e enviados cartões e folhas de ponto, guias de manutenção e 
patrimônio, memorandos, ofícios, requisições e requerimentos, dentre outros, por 
meio físico (arquivo) e digital (SGD). 
 

DESCRIÇÃO 

OFÍCIO MEMORANDO MEMORANDO CIRCULAR 

MIN 

EXPEDIDAS 
RECEBIDOS EXPEDIDOS RECEBIDOS EXPEDIDOS RECEBIDOS 

QTD 18 38 48 94 4 21 

 
Dificuldades ou obstáculos encontrados  

 Dificuldade no uso do sistema SGD. 

 Falta de mobiliário adequado para a guarda de arquivos físicos. 

 Falta de pastas suspensas para arquivamento. 
 

Período: janeiro a dezembro/2018. 
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Gerenciamento da estrutura física 

 
Objetivo: 

Oferecer espaços adequados para o pleno funcionamento do Câmpus Graciosa da 
Unitins, bem como atender as necessidades quanto ao uso de salas pelos setores da 
sede administrativa e comunidade externa, nesse caso, quando autorizado pela 
Reitoria.  

 
Público-alvo: 

Acadêmicos, professores e servidores técnico-administrativos e comunidade externa 

em geral. Em torno de 850 pessoas entre acadêmicos, professores e servidores 

técnicos administrativos, além da comunidade externa. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Agendamentos externos por meio de oficio de solicitação à Reitoria. 

 Agendamentos internos de uso de salas livres para reuniões de colegiado, 
DA/CA”S, NDE, apresentações de TCC, eventos do Câmpus, sede administrativa 
e externos, dentre outros. 

 Elaboração dos mapas de salas e laboratórios, conforme os horários dos cursos e 
demandas das coordenações dos cursos (aulas curriculares e regularização), da 
Pró-Reitoria de Extensão (escola de línguas) e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (pós-graduação em andamento). Usos de salas fixos, semestrais. 

 Verificação das necessidades de espaço físico junto às coordenações de curso e 
demais setores do Câmpus. 

 Verificação do mobiliário e equipamentos junto ao servidor responsável pelo 
patrimônio e servidor responsável pela TI. 

 Verificação das manutenções prediais e aparelhos de ar condicionado junto à 
equipe de manutenção para providências, que na maioria das vezes cabe à sede 
administrativa, mais especificamente à diretoria de obras. 
 

BLOCO A 

TÉRREO SUPERIOR 

Almoxarifado/depósito; Assessoria Pedagógica; 

Coordenação de Direito/Serviço Social e 

Engenharia Agronômica/Sistemas de 

Informação; Coordenação de Estágio/TCC; 

Copa; Direção/Assessoria Administrativa; 

Lanchonete; Auditório; Núcleo de Apoio 

Psicossocial e Educacional; Reprografia; Sala 

de apoio ao funcionário; Sala de convivência 

acadêmica; Sala dos professores; Sala da 

reitoria; Secretaria acadêmica; TI e os banheiros 

masculino e feminino. 

Doze salas de aula (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 e 12); sala do DCE/CA’S e os 

banheiros masculino e feminino. 

BLOCO B 
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TÉRREO SUPERIOR 

Biblioteca; os Laboratórios de Informática I, II, III 

(MAC), IV (hardware) e V; Laboratório de 

Microscopia; Laboratório de Entomologia; Copa; 

Estudo dirigido; TI e os banheiros masculino e 

feminino. 

Acervo especial (sala 3); Depósito UAB 

(9); Coordenação Geral e de cursos UAB 

(11); três salas de aula (salas 10, 14 e 

15); treino de tênis de mesa (sala 6); 

NUDAN (16); TI e os banheiros masculino 

e feminino. 

BLOCO C 

TÉRREO SUPERIOR 

Sala de apoio à manutenção (Sala 1) 

Instalados aparelhos de ar condicionado 

nas salas 6, 7 e 8 do piso superior que 

estão reservadas para a escola de 

conselhos, escola de línguas e casa 

práxis. Sala cedida para a Diretoria de 

tecnologia da informação e comunicação 

(sala 9). 

 

 SALAS LABORATÓRIOS  

Bloco A 
12 salas de aula, sala de reunião, sala 

de estudo em grupo e auditório. 
Não possui 

Bloco B 03 salas de aula 
Labins I, II, III, IV (hardware) e 

V, entomologia e microscopia. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 Disponibilizada a antessala da assessoria pedagógica para a Coordenação de 
Assuntos Estudantis e Coordenação de Extensão. Falta a instalação de aparelho 
de ar condicionado. 

 Disponibilizada sala e equipamentos para funcionamento da reprografia com o 
gerenciamento do Diretório Acadêmico. Depende, atualmente, apenas da 
oficialização do referido diretório para continuar o processo. 

 Disponibilizada sala para a lanchonete (antigo auditório) e organizada nova sala 
para o auditório (parte da sala de arquivo da secretaria acadêmica). 

 Disponibilizadas três salas no bloco B (1, 2 e 7), com aparelhos de ar 
condicionado e lousas de vidro, para serem mobiliadas para o semestre 2019.1 e 
2019.2. 

 Efetuados agendamentos de auditório, laboratórios e salas de aula. 

 Estruturados e disponibilizados para uso o Labin V, o Laboratório de Entomologia 
e uma sala de aula no bloco A (sala 7) e duas salas de aula no bloco B (10 e 15). 

 Mantidos atualizados os mapas de uso de sala e atendidas às necessidades dos 
cursos presenciais, Escola de línguas e Pós-graduação, com alguns 
remanejamentos necessários. 
 

AGENDAMENTOS 2018.1 AGENDAMENTOS 2018.2 

INSTITUCION EXTERN CANCELAD INSTITUCION EXTERN CANCELAD
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AIS  OS OS AIS  OS OS 

321 10 71 379 2 75 

 
Dificuldades ou obstáculos 

 As salas do bloco B serem equipadas com data show e não com 
TV/CPU/teclado/mouse tem gerado descontentamento por parte dos professores 
que utilizam as salas 10, 14 e 15 do bloco B, sobretudo porque não há notebooks 
suficientes e o professor precisa usar o pessoal. 

 Equipe de TI insuficiente para atender à demanda do Câmpus, nos três turnos, 
gera transtornos, uma vez que nas salas e laboratórios do bloco B são utilizados 
data show e notebooks que precisam ser instalados para o início das atividades e 
guardados no final. 

 Ausência de asfalto e muitos buracos no estacionamento e arruamento no entorno 
dos blocos. 

 Falta de entrada exclusiva devidamente asfaltada e com guarita e sistemas de 
segurança (alarme e câmeras para monitoramento). 

 Falta de prédio apropriado para a biblioteca, que utiliza além do espaço inicial 
constante na planta, mais duas salas que necessitam ser disponibilizadas para 
laboratório e aulas. 

 Falta de prédio apropriado para a lanchonete, que atualmente está no bloco A, e 
ocupa uma sala que poderia atender a necessidade dos cursos de Engenharia 
Agronômica (desenho técnico) e Sistemas de Informação (coworking). 

 Falta de processo vigente para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado 
deixou 5 salas inoperantes até o mês de outubro, o que restringiu os 
atendimentos. 

 Falta de processo vigente de manutenção predial (material e divisórias) para 
reparos mais urgentes, como por exemplo, divisão do laboratório de entomologia, 
organização da bancada de atendimento da secretaria acadêmica, divisão do 
depósito atual em três salas para liberação de sala para a coordenação dos 
cursos, divisão do labin I e criação de mais uma sala. 

 Número de equipamentos de data show e notebooks insuficientes para atender 
todas as salas que não são equipadas com TV/CPU, o auditório, salas de aula 10, 
14 e 15 do bloco B e os laboratórios de informática I, II, III, IV e V. 

 Número de salas equipadas e mobiliadas restrito que atende praticamente as 
ofertas de disciplinas semestrais, regularização, Escola de Língua e uma Pós-
graduação que dificulta o agendamento de outras atividades realizadas pelos 
cursos e demais setores, sendo necessário mobiliar mais quatro salas no bloco B 
para este ano. 

 Os bebedouros instalados são antigos e insuficientes. 
 Os elevadores estão interditados por falta de serviço de manutenção. 

 
Período:  

Janeiro a dezembro/2018. 

 

Gerenciamento da limpeza e vigilância 

 

Objetivo: 
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Atender às necessidades do Câmpus quanto à limpeza e vigilância. 

 

Público-alvo: 

Servidores, acadêmicos e comunidade. Em torno de 850 pessoas entre acadêmicos, 

professores e servidores técnico-administrativos. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Elaboração e acompanhamento dos cronogramas de limpeza e vigilância, com a 
disponibilização do material e equipamentos necessários, inclusive de EPI. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 A equipe atual de vigias é composta por quatro servidores no turno noturno e dois 
no turno diurno, em escala 12 X 36, que efetuam a abertura e trancamento das 
salas, informa os problemas com ar condicionado, goteiras e outros. 

 A limpeza diária é realizada no bloco A por duas servidoras no turno matutino, e 
uma servidora no turno vespertino. No bloco B, é realizado por uma servidora, no 
turno matutino, e outra, no turno vespertino, de acordo com os cronogramas, em 
razão da equipe reduzida de auxiliares de serviços gerais. Duas pela manhã e 
uma à tarde no bloco A e uma pela manhã e uma à tarde, no bloco B, o que 
dificulta um resultado com mais qualidade, de forma que no bloco A, os setores 
são limpos uma vez por semana e as salas de aula, corredores e banheiros são 
limpos diariamente. No bloco B, os setores, laboratórios e biblioteca são limpos 
duas vezes por semana, já os banheiros e corredores são limpos todos os dias. 
No caso de eventos e havendo necessidade, são providenciadas limpezas extras. 

 Foi realizado mutirão de limpeza para início do semestre letivo 2018.1, com o 
auxilio de servidores da sede administrativa e CCA. 

 Realizada limpeza externa e das vidraças por meio de contrato de serviço de 
empresa terceirizada para o inicio do semestre 2018.2. 

 
Dificuldades ou obstáculos 

 Baixo efetivo de servidores auxiliares de serviços gerais e vigias. 
 Falta de equipamentos adequados para limpezas externas, como andaimes e 

escada. 
 Falta de guarita ou local adequado e de sistema de alarme e monitoramento para 

a vigilância. 
 Inexistência de equipamento de proteção individual, como bota, jaleco, luva e 

máscara. Os últimos foram comprados via suprimento, no inicio do ano. 
 Má qualidade do piso impossibilita limpeza mais efetiva. 
 Falta de produtos de limpeza no almoxarifado, como água sanitária e detergente 

de piso. 
 

Período: janeiro a dezembro/2018. 

 

Manutenção predial 
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Objetivo: 

Atender às necessidades do Câmpus quanto à manutenção predial, no que concerne 

à parte elétrica, hidráulica e da estrutura física, manutenção dos aparelhos de ar-

condicionado e bebedouros, além da manutenção das áreas verdes (gramado e 

vasos) e pequenos reparos de mobiliário. 

Público-alvo: 

Usuários do Câmpus: foram atendidos em torno de 850 pessoas entre acadêmicos, 

professores e servidores técnico-administrativos. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Acompanhamento das manutenções em aparelhos de ar-condicionado, bombas 
hidráulicas e outros. 

 Acompanhamento dos problemas elétricos e providências para reparos. 

 Levantamento e acompanhamento dos consertos da estrutura física nas 
necessidades identificadas.  

 Manutenção e limpeza das áreas verdes. 

 Troca de maçanetas danificadas, lâmpadas queimadas, filtros dos bebedouros, 
desentupimento de caixas de gordura, de vasos do banheiro e consertos de 
vazamento dos canos e torneiras, dentre outros serviços necessários. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 Acompanhamento do conserto do telhado do bloco B, no início do semestre, com 
troca de telhas. E também reparos na estrutura metálica dos telhados dos três 
blocos, em outubro/novembro, a fim de corrigir erro no espaçamento. Além disso, 
foram parafusadas as telhas, finalizando o serviço em dezembro. Em observação. 

 Conserto das bombas do poço artesiano e do sistema de escoamento do esgoto. 

 Conserto do problema elétrico dos labins I e II, de forma que estão com a rede 
estabilizada. 

 Foram desentupidas caixas de gordura, de vasos do banheiro e realizados 
consertos de vazamento dos canos e torneiras. 

 Realizados furos nas bancadas do labin V para passagem dos cabos elétricos. 

 Organização da rede elétrica da lanchonete. 

 Manutenção da rede elétrica dos postes do arruamento interno do Câmpus, em 
parceria com a prefeitura. 

 Manutenção nos aparelhos de ar-condicionado do labin I, Sala dos professores e 
Laboratório de hardware no início do semestre, também com o único suprimento 
de fundos liberado no início de 2018.1, em razão de não haver processo vigente 
de manutenção. E ainda foi realizada manutenção preventiva completa nos 
aparelhos de ar condicionado do Câmpus, em novembro/dezembro, com a 
vigência do novo contrato de manutenção. 

 Realizada recarga de 19 extintores de água e 36 extintores de pó químico. Doze 
(12) extintores de água estavam furados e ficou a encargo da diretoria de 
engenharia e obras verificar a troca com a empresa. 

 Realizada limpeza das áreas verdes para o inicio dos dois semestres letivos, 
2018.1 e 2018.2. 

 Trocada uma das folhas de uma das janelas do laboratório de hardware via 
suprimento de fundos. 
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 Trocadas as maçanetas danificadas, lâmpadas queimadas e filtros dos 
bebedouros com o único suprimento de fundos liberado no inicio de 2018.1 

  
Dificuldades ou obstáculos 

 Falta de conclusão da estabilização da rede elétrica do bloco B (laboratórios IV e 
V) e adequação das tomadas dos labins I, II, III, IV – hardware e V. 

 Falta de contrato vigente para os serviços de chaveiro, vidraceiro, dedetização, 
divisórias, manutenção das bombas hidráulicas, manutenção predial (estrutura 
física, hidráulica e elétrica) e manutenção dos elevadores.  

 Falta de equipamentos como: cortador da grama, furadeira e parafusadeira, além 
de escada apropriada para a realização da troca de lâmpadas e outros serviços. 

 Falta de materiais para obras e manutenções elétricas e hidráulicas, além de 
realização de reparos na estrutura física, como por exemplo, fios, tomadas, 
interruptores, maçanetas, lâmpadas de todos os tipos, inclusive de emergência, 
dentre outros. 

 Falta de servidor da área de engenharia no Câmpus a fim de controle mais efetivo 
com checagens e relatórios. 

 Falta de servidor com conhecimento sobre bombas hidráulicas para operar os 
sistemas de abastecimento e escoamento de esgoto do Câmpus. 

 Falta de sistema informatizado para 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/2018. 

 

Gerenciamento do material de consumo 

 

Objetivo: 

Atender às necessidades do Câmpus quanto aos materiais de expediente (escritório, 

limpeza e copa) e EPI’s. 

 

Público-alvo: 

Usuários internos do Câmpus (acadêmicos, professores e servidores técnicos 

administrativos) e, esporadicamente, usuários da sede administrativa no caso dos 

eventos e agendamentos. Não quantificado. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Entrega de materiais de EPI aos servidores auxiliares de serviços gerais, 
manutenção e vigias (bota, luva, máscara e placa de aviso), e também aos 
servidores da biblioteca (jaleco, luvas e máscaras). 

 Recebimento das requisições internas, dos setores do Câmpus, com entrega do 
material solicitado e registro em tabela de Excel. 
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Resultados parciais ou totais alcançados 

 Atendidos os setores quanto aos materiais solicitados em estoque no 
almoxarifado da sede administrativa e constantes no depósito do Câmpus. 

 Definido servidor para o gerenciamento do material de expediente e consumo no 
Câmpus. 

 Realizado e repassado a Pró-reitoria de Administração e Finanças, levantamento 
de materiais de limpeza e escritório com a estimativa de gasto para um ano. 

 
Dificuldades ou obstáculos encontrados  

 Falta de alguns materiais no almoxarifado. 
 Falta de sistema informatizado interligado com a 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. 

 
Período:  

Janeiro/2017 a abril/2018. 

 
Gerenciamento do patrimônio 

 

Objetivo: 

Atender às necessidades do Câmpus quanto a mobiliário e equipamentos, cumprindo 

os trâmites devidos para as solicitações e distribuições. 

 

Público alvo 

Usuários internos (acadêmicos professores e servidores). Não quantificado. 

Atividades desenvolvidas 

 Levantamento de necessidades dos setores. 

 Recebimento e entrega dos mobiliários e equipamentos aos setores. 

 Solicitação dos mobiliários e equipamentos necessários ao Câmpus para a Pró-
Reitoria de Administração e Finanças. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 Consertado o nobreak que estabiliza a rede do labin II e recolocado no lugar. 

 Foram devolvidos 10 monitores e 10 microcomputadores a DTIC, por solicitação 
do Reitor, para encaminhamento aos demais Câmpus. 

 Feito levantamento de mobiliário junto a todos os setores do Câmpus e repassado 
à Pró-reitoria de Administração e Finanças para adesão à ata. 

 Instaladas 12 lousas de vidro nas salas 2, 3, 4, 6, 8 e 9 (bloco A) e salas 1, 2, 7 e 
8 e labins I e II (bloco B). 

 Mobiliada a sala de orientação de estágio e TCC com móveis da Pró-Reitoria de 
Extensão, armazenados no Câmpus (sala 8 – bloco B).  

 Providenciado servidor para o gerenciamento do patrimônio no Câmpus. 
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 Recebidas 17 cadeiras com rodas, usadas, da sede administrativa para o labin V, 
3 cadeiras secretárias para as salas de aula 7 (bloco A) e 10 e 15 (bloco B), 4 
mesas para professor para as salas 7 (bloco A) e labin V e salas 10 e 15 (bloco 
B), 45 carteiras para a sala 10 (bloco B), organizadas 80 carteiras da Pró-Reitoria 
de Extensão nas salas 7 (bloco A) e 15 (bloco B), 2 dois quadros brancos para o 
labin IV e lab. Microscopia (bloco B), 3 quadros usados para as salas 10 e 15 e o 
labin V (bloco B), 1 micro-ondas para a copa do bloco B, 1 TV de Led para a sala 
de reunião, 2 purificadores de água de parede para o bloco B, 4 jogos de mesa e 
cadeiras para o hall do bloco B, para uso acadêmico, 35 monitores de 23” para 
troca de monitores dos laboratórios de informática do Câmpus, 1 computador 
completo e uma impressora c/ transformador para a reprografia, 3 
CPU/Teclado/Mouse para as salas 7 (bloco A) e salas 10 e 15 (bloco B que estão 
na TI por não ter TV para essas salas). 

 Trocados os aparelhos de ar-condicionado da administração e secretaria 
acadêmica (bloco A – térreo), e instalados aparelhos na Sala 7 (bloco A – piso 
superior), Sala 16 (bloco B – piso superior), Salas 6 e 7 (bloco B – térreo) e salas 
6, 7 e 8 (bloco C – piso superior), no primeiro semestre.  

 Trocados os aparelhos de ar-condicionado das salas 3 e 5 (bloco A) e instalados 
aparelhos nas salas 1, 2 e 7 (bloco B). 

 Trocados os aparelhos de telefone da Direção/Administração/Recepção, 
Assessoria Pedagógica, Biblioteca e Secretaria Acadêmica.  
 

2018 – AQUISIÇÕES 

Descrição  QTD 

Aparelhos de ar-condicionado 14 

Aparelhos de telefone 05 

Cadeiras secretaria – usadas  03 

Cadeiras c/ roda – usadas  17 

Carteiras escolares  125 

CPU/Teclado/Mouse 03 

Escrivaninha/mesa p/ professor – usadas  04 

Impressora – usada  01 

Jogos de mesa c/ 4 cadeiras plásticas – 

usadas 
04 

Lousa de vidro 12 

Microcomputador completo – usado  01 

Micro-ondas – usado  01 

Purificadores de água de parede – usados  02 

Quadros brancos 02 

Quadros brancos – usados  03 
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Monitores 23” 35 

TV Led – usada  1 

 
Dificuldades ou obstáculos encontrados  

 Falta de balcão adequado para os vigias do bloco B e C (caso seja utilizado); de 
cadeiras adequadas para os laboratórios e de mobiliário para atendimento das 
necessidades dos setores, principalmente cadeiras ergonômicas e adequadas ao 
uso (solicitadas no levantamento). 

 Falta de contrato vigente para os serviços de manutenção de mobiliário, 
manutenção de equipamentos de informática e manutenção de lupas e 
microscópios. 

 Falta de um sistema informatizado interligado com a coordenação de almoxarifado 
para o gerenciamento dos patrimônios recebidos da sede administrativa e 
entregues aos setores do Câmpus, que já trate o processo completo, desde as 
solicitações aos relatórios. 

 Falta kit mídia: TV c/ CPU/teclado/mouse ou data show/notebook para as salas de 
aula do bloco B – 10, 14 e 15, e as novas salas 1, 2 e 7. 

 
Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 

 

Gerenciamento de recursos humanos 

 
Objetivo: 

Manter servidores qualificados e em número suficiente para o pleno funcionamento do 
Câmpus, bem como gerenciar as questões administrativas relativas aos recursos 
humanos do Câmpus. 
 

Público alvo: 

Servidores técnico-administrativos: 50. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Foram elaborados os cronogramas e realizado o acompanhamento da limpeza. 

 Feitas as solicitações de materiais de EPI e segurança (faixas antiderrapantes 
placas de sinalização e mapa de risco) e entregues, quando recebidos, aos 
servidores. 

 Feito o recolhimento, acompanhamento e envio ao RH de documentos quanto à 
contratação, férias, frequências, justificativas, atestados, declarações, dentre 
outros. 

 Foram organizados os horários dos servidores da direção e assessorias 
administrativa, de manutenção e pedagógica como também as escalas dos 
auxiliares de serviços gerais e vigias. 

 Verificadas as necessidades e feita solicitação de pessoal para complementação 
do quadro de servidores do Câmpus. 
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Resultados parciais ou totais alcançados 

 Comissionados dois servidores do Câmpus para atuarem em funções específicas. 
 Contratados dois estagiários para a TI, para atendimento nos laboratórios. 
 Prorrogados os contratos dos auxiliares de serviços gerais e vigias atuais. 
 Recolhidas e encaminhadas as frequências, mensalmente.  
 Remanejada vigia para serviços gerais (solicitação pessoal atendida). 
 Remanejado da sede administrativa um assessor especial e um auxiliar de 

serviços gerais para atuarem na manutenção do Câmpus. 
 

Dificuldades ou obstáculos 

 Falta de material de EPI como luvas, óculos, máscaras e botinas. 
 Falta de normativa institucional que formalize o processo de solicitação de 

concessões e folgas. 
 Falta de pessoal para a TI-Câmpus. 
 Falta de servidores complementação da equipe de vigilância, o que é urgente: 

turno diurno (6h às 18h), em escala 12 X 36, sendo dois para o bloco B e um para 
o bloco A. E turno noturno (18h às 6h), um para o bloco B. 

 Falta de servidores para complementação da equipe de serviços gerais, o que é 
urgente: 2 no turno matutino: um para o bloco A e outro para o bloco B (6h às 11h 
– segunda a sábado); 2 para o turno vespertinos: um para o bloco A e outro para 
o bloco B (12h às 18h – segunda a sexta), um noturno, para manutenção dos dois 
blocos (16h às 22h – segunda a sexta), e um do sexo masculino para áreas 
externas. 

 Falta de um técnico em laboratório de microscopia para prestar apoio às 
atividades realizadas nos laboratórios de microscopia e entomologia. 

 Falta de um assistente administrativo para o turno noturno, na administração. 
 Falta de um profissional experiente para manuseio e controle das bombas 

hidráulicas e de escoamento do esgoto do Câmpus que tem apresentado 
problemas constantes. 
 

OBS: caso sejam divididas as salas das coordenações de curso para que cada uma 
tenha sua sala, será necessária a contratação de dois assistentes de coordenação. 

 

Período:  

Janeiro a dezembro/2018. 

 

Suporte a eventos 

 

Objetivo: 

Prestar suporte aos eventos realizados no Câmpus, direta ou indiretamente: 

Calouração; Jiuni – etapa local; Caipiritins e Semana acadêmica. Além dos eventos 

programados pelo Nape, como o Sarau literário, Laboratório de produção textual e 

instrumentalização científica, como também palestras. 

Eventos programados pela Pró-Reitoria de Extensão: Balaio Cultural, Escola de 

línguas e palestras diversas. 

Eventos programados pela Pró-Reitoria de Pesquisa: Jornada de iniciação científica. 
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Além disso, são atendidas as necessidades dos Centros Acadêmicos e Diretório 

Acadêmico quanto a reuniões, assembleias e eleição. E ainda, o acolhimento aos 

acadêmicos da Fundação Bradesco. Foram realizadas as reuniões da Comissão 

Local para o PDI e para o Fórum de assistência ao estudante.  

 

Público-alvo: 

Usuários internos do Câmpus (acadêmicos, professores e servidores), usuários da 

sede administrativa e, esporadicamente, usuários externos.  

Atividades desenvolvidas 

 Alimentação do sistema de eventos, com o cadastro de palestrantes, 
gerenciamento das frequências e elaboração de relatórios das atividades.  

 Disponibilização de espaço físico no Câmpus e, no caso do Jiuni, em outras 
escolas que possam atender às necessidades quanto à quadra poliesportiva e 
vestiários. 

 Disponibilização de recursos materiais e humanos. 

 Divulgação por meio de comunicados no educa, por e-mail e presencialmente, nas 
salas de aula. 

 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 Foi prestado suporte a todos os eventos informados, dentro das possibilidades do 
Câmpus quanto aos recursos físicos, materiais e humanos.  

 
Dificuldades ou obstáculos 

 Falta de alguns materiais no almoxarifado. 
 Falta de complexo esportivo próprio, com quadras, vestiário e área de lazer. 
 Falta de servidores auxiliares de serviços gerais (equipe incompleta) e vigias 

(turno diurno). 
 Falta de um auditório com capacidade para pelo menos 250 pessoas. 
 Falta de verba específica para alguns eventos, como a Calouração, o Jiuni e a 

Semana acadêmica, por exemplo, que tiveram alguns materiais custeados via 
suprimento de fundos. 
 

Suprimento de fundos 

 

Objetivo: 

Atender às necessidades emergenciais quanto a material de consumo e serviços. 

 

Público-alvo: 

Usuários internos (acadêmicos, professores e servidores). Não quantificado. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Entrega dos materiais aos setores solicitantes com termo de recebimento. 
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 Identificação das necessidades quanto à aquisição dos materiais de consumo e 
contratação dos serviços emergenciais. 

 Prestação de contas. 
 
Resultados parciais ou totais alcançados 

 Com o único suprimento liberado em 2018.1, foram realizados os serviços de 
atividade pedagógica para a Calourada pedagógica, manutenção dos aparelhos 
de ar-condicionado e confecção de grade para o poço artesiano. Foi adquirido 
material de EPI para a biblioteca (luvas, jalecos e máscaras), material de consumo 
e material de construção, elétrico e hidráulico para manutenções diversas. 

 
Dificuldades ou obstáculos encontrados  

 Falta de contrato vigente de alguns materiais, equipamentos e serviços, como de 
chaveiro, de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, manutenção de 
mobiliário e manutenção de equipamentos de informática. 

 Falta de materiais de construção para as manutenções diversas e de material de 
EPI. 

 
Período:  

Janeiro a dezembro/2018. 

 

Gerenciamento da TI-Câmpus 

 

Objetivo: 

Atender às necessidades emergenciais quanto a material de consumo e serviços. 

 

Público alvo: 

Usuários internos, todos os servidores da Unitins, assim como os acadêmicos e 

convidados chamados para ocasiões, tais como a Semana acadêmica, entre outras 

situações, que necessitam da utilização dos equipamentos eletrônicos da instituição 

para o desenvolvimento de suas atividades. 

  

Atividades desenvolvidas 

 Auxílio técnico aos usuários. 

 Instalação de softwares requisitados. 

 Manutenção de impressoras – solicitação junto à empresa terceirizada. 

 Manutenção e crimpagem de cabos de rede fêmea e macho. 

 Manutenção em computadores novos e defeituosos, computadores usados em 
salas de aulas e laboratórios para fins didáticos. 

 Suporte e auxílio em casos de problemas na rede. 

 Suporte às necessidades de usuários quanto a palestras, apresentações, 
instalações de data show, atendimento ao público, serviços administrativos e etc. 

 Troca de equipamentos periféricos. 
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Resultados parciais ou totais alcançados 

 Configurado Wifi dos blocos A e B para acesso somente de acadêmicos e 
servidores. 

 Consertado nobreak de grande porte, no mês de junho, do laboratório 2. 

 Enviados alguns computadores para interiores, no mês de setembro. 

 Foram contratados dois estagiários e um técnico de informática, o que melhorou 
os atendimentos e serviços do setor. 

 Instalação de novos computadores no laboratório 2, e resolução de seus 
eventuais problemas. 

 Instalação de novos computadores no laboratório IV. 

 Instalação de novos computadores no laboratório V. 

 Instalação de softwares para o semestre 2018.1 e 2018.2, em todos os 
laboratórios, bem-sucedida de ambos os laboratórios de informática. 

 Instalado novo servidor no bloco B, para treinamentos de acadêmicos. 

 Instalado WIFI no bloco B. 

 Foi aberto ao público o laboratório 4, todos os dias, das 13 às 17h e das 18 às 
22h. 

 Organização dos laboratórios todos os dias pelos estagiários. 

 Manutenção e recuperação dos computadores que molharam, no laboratório 2, 
devido à chuva forte e rompimento do telhado. 

 Organização de equipamentos de utilização do setor. 

 Organização do rack do bloco B. 

 Organização de equipamentos na sala de TI do bloco B 1º andar. 

 Preservação dos equipamentos nos laboratórios e salas de aula. 

 Resolução dos problemas diários encontrados pelos usuários. 

 Troca de dois Switches queimados, no bloco A. 

 Troca de um Switche queimado, no bloco B. 
 

 
 
 

 

 

 

Dificuldades ou obstáculos encontrados  

 Certos equipamentos são muito antigos e precisam de revisão frequente, porém a 
manutenção raramente é efetiva, causando insatisfação nos usuários. 

 Constantes trocas de lugar dos cabos de rede, mouse, teclado e cabo vga dos 
laboratórios. 

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO COMPUTADOR 
DATA 

SHOW 
IMPRESSORA TV 

QTD 182 5 6 14 

CONTROLE DE SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO 
MAN. DE 

REDE 

MAN. DE 

EQUIPAMENTOS 

ATE. 

USUÁRIO 

QTD 336 672 543 
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 Infiltração de água no Labin II, causada por danos no telhado, por isso teve que 
ser desativado e as máquinas foram remanejadas para o labin V. 

 Falta de peças e equipamentos apropriados para os consertos. 

 Feito orçamento para caixa de som queimada, sem verba para reposição. 

 Insuficiência de equipamentos para reposição em caso de defeito. 

 Recursos limitados. 
 
Período:  

Janeiro a dezembro/2018. 

 

Assessoria Pedagógica do Câmpus Palmas 

 Direito – Câmpus Palmas 

Engenharia Agronômica – Câmpus Palmas 

Sistemas de Informação – Câmpus Palmas 

Serviço Social – Câmpus Palmas  

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp) é o órgão 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 
Marjory Carvalho 
 
Diretora de Pesquisa Institucional (DPI): 
Dra. Luciana Dias de Oliveira 
 
Diretor de Pesquisa Agropecuária (DPA): 
Dr. Expedito Cardoso 
 
Diretor de Pós-Graduação (DPG): 
Dra. Michele Ribeiro Ramos 
 
Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): 
MSc. Silvano Malfatti 
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Estabelecimento de parceria por meio de Termo de Cooperação Técnica com outras 
Instituições do Tocantins 
 
Objetivo:  

Estabelecer termo de parceria para otimizar espaço físico e recursos financeiros, bem como 

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 sucinto das atividades:  

Estabelecimento de Termos de Cooperação entre a Unitins e IFTO, UFT, Naturatins de todo 

o estado. O Termo de Cooperação entre Unitins e IFTO foi assinado pelos reitores das duas 

instituições, em novembro de 2018. E os Termos de Cooperação com a UFT e Naturatins 

estão em andamento, sendo analisados pela Diretoria jurídica da Unitins. 

 
 

 
 
Período:  

5 anos. 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

 O NIT tem como missão fortalecer o desenvolvimento tecnológico do Estado ao criar 

oportunidade para as atividades de pesquisa, ensino e extensão que proporcionem 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 
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 - Arthur Junqueira – Coordenação de Difusão Tecnológica e Proteção Intelectual 

 - Luzia Silva – Secretaria 

Aprovação da Unitins como parceira para a implantação do mestrado profissional 

PROFNIT 

 

Objetivos:  

Estabelecer termo de parceria junto ao Fórum Nacional de gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC). 

 

Público-alvo:  

Alunos, professores e membros do NIT das IES. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Programa dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuação nas 

competências dos NITs e nos ambientes promotores de inovação nos diversos setores 

acadêmico, empresarial, governamental e organizações sociais. 

 

Período:  

Março de 2018. 

 

Participação em banca de avaliação do prêmio Fieto de inovação 2018 

 

Objetivos:  

Premiar as empresas que demonstram não só produtos inovadores, mas exemplos de 

gestão inovadora e marketing.  

 

Público-alvo:  

Acadêmicos e empresários.  

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Avaliação das empresas selecionadas para o recebimento do prêmio. 
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Período:  

Abril de 2018. 

 

Participação na organização da Agrotins/ 2018 

 

Objetivos:  

Planejamento de atividades como palestras, minicursos, trilhas, logística e recepção das 

caravanas durante o evento.  

 

Público-alvo:  

Produtores rurais, empresários, pesquisadores e acadêmicos.   

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Planejamento do evento de acordo com o tema “O futuro da agroindústria sustentável”, 

definindo projetos e procedimentos para a apresentação da Unitins durante o evento. 

 

Período:  

Maio de 2018. 

 

Aprovação de servidores da Unitins em mestrado PROFINIT 

 

Objetivo:  

Aprimoramento profissional de servidores para atuação nas competências dos NITs e 

ambientes promotores de inovação.  

 

Público-alvo:  
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Professores, servidores e profissionais. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Programa dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuação nas 

competências dos NITs e nos ambientes promotores de inovação nos diversos setores 

acadêmico, empresarial, governamental, organizações sociais e etc. 

 

Período:  

Junho de 2018. 

 

Participação em palestra sobre o tema indústria 4.0 com Claudio Forner no Sebrae.  

 

Objetivos: 

Entender e discutir os impactos da quarta revolução industrial no mercado, bem como 

salientar a importância da inserção do conceito de inovação e empreendedorismo no meio 

acadêmico.  

 

Público-alvo:  

Professores, alunos e empresários.  

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Aproximação dos representantes de núcleos de inovação e empresários com o intuito de 

formar uma rede de contatos e promover a inovação no estado. 

 

Período:  

Setembro de 2018. 
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Aprovação de edital na British Council/Newton Fund e realização do workshop 

Research Connect 2018 na Unitins 

 

Objetivo:  

Capacitar doutores e doutorandos de diferentes instituições do Tocantins na melhoria da 

publicação científica e captação de recursos internacionais.  

 

Público-alvo:  

Professores doutores ou doutorandos, pesquisadores do estado. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Promoção da Unitins como sede do programa de capacitação pelo programa Research 

Connect. 

 

Período:  

Novembro de 2018. 

 

Reuniões com o Sebrae e instituições de ensino de Palmas-TO 

 

Objetivo:  

Planejar e executar o primeiro Unitec, evento criado com o objetivo de aproximar a pesquisa 

acadêmica do meio empresarial. Além disso, o evento tem a finalidade de fortalecer a 

integração entre IES e ICTs para fortalecer a inovação no estado.  

 

Público-alvo:  

Empresários do estado do Tocantins.  

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Discussão do modelo do evento, levantamento de lista de projetos das instituições 

participantes, planejamento do layout do evento e ações para a divulgação do evento.  

 

Dificuldades ou obstáculos:  

Levantamento dos projetos institucionais e maior adesão dos pesquisadores institucionais 

ao evento.   
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Período:  

Agosto a novembro de 2018. 

 

Oficina para implantação de NITs com o Prof. André Rincon 

 

Objetivo:  

Entender as atribuições do NIT e definir um plano de trabalho para a atuação do núcleo no 

período de 2018-2 a 2019-2.  

 

Público-alvo:  

Membros do NIT.  

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Identificação de produtos e serviços prestados pelo NIT, parceiros e relacionamentos. 

 

Período:  

Setembro de 2018. 

 

Participação na Amprotec 2018 

 

Objetivo:  

Capacitar e realizar a troca de conhecimentos entre membros do NIT da Unitins e membros 

difusores de tecnologia, incubadoras, instituições governamentais, empresários e meio 

acadêmico do Brasil.  

 

Público-alvo:  

Reitoria, membros do NIT, ecossistema de inovação do país.  
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Detalhamento das atividades:  

Participação de discussões e palestras durante o evento. 

 

 

 

Período:  

Setembro 2018. 

 

Participação da Fecit 2018 

 

Objetivo:  

Participar da Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia (FECIT 2018).  

 

Público-alvo:  

Escolas do Ensino Médio. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Divulgação do centro de línguas da Unitins e sorteio de premiações.  

 

Período:  

Setembro 2018. 

 

Reunião com o Grupo HUB de inovação 
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Objetivos:  

Fortalecer a atuação dos NITs, empresários e governo (estadual, municipal) para a criação 

de um ecossistema direcionado à inovação. 

 

Público-alvo:  

NITs, empresários e Prefeitura de Palmas.  

 

Detalhamento das atividades:  

Foram discutidas ações para o fortalecimento do ecossistema de inovação do estado, além 

de destacados aspectos relevantes ao lançamento do futuro parque tecnológico em Palmas-

TO. 

 

 

Período:  

Outubro 2018. 

 

Submissão do Regimento NIT para aprovação no CONSUNI 

 

Objetivo:  

Aprovação do regimento do NIT. 

 

Público-alvo:  

CONSUNI. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  
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Após revisão, o regimento foi submetido para aprovação. 

 

Período:  

Outubro a dezembro de 2018. 

 

Reunião com a empresa Durax 

 

Objetivo:  

Através da Fieto, a empresa de materiais de construção, Durax, apresentou à comunidade 

acadêmica sua nova linha de produtos.  

 

Público-alvo:  

IES da cidade de Palmas-TO. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Após a apresentação da empresa Durax e seus produtos, houve uma breve apresentação 

de cada IES, juntamente com suas linhas de pesquisa e possíveis propostas para o 

desenvolvimento de projetos inovadores em parceria com a empresa.  

 

 

Período:  

Outubro 2018. 

 

Evento FAPT sobre novo marco legal da inovação 

 

Objetivo:  

Apresentar as novas diretrizes contempladas pelo novo Marco Legal da Inovação e suas 

facilidade e aplicabilidade dentro das IES e órgãos do governo. 
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Público-alvo:  

NITs e secretarias.  

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Foi realizada palestra sobre as principais alterações propostas pelo novo Marco Legal da 

Inovação.  

 

Período:  

Outubro 2018. 

 

Reunião para planejamento da Agrotins 2019 

Objetivo:  

Iniciar o planejamento da Agrotins 2019, definir o local e layout onde serão apresentados os 

projetos da universidade por meio dos seus núcleos de pesquisa e colegiados de curso.   

 

Público-alvo:  

Comissão organizadora da Agrotins 2019. 

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Reunião com exposição de ideias a respeito da forma como serão apresentados os projetos 

da universidade, na feira.  

 

Período:  

Outubro 2018. 

 

Elaboração de materiais e organização dos projetos de pesquisa para a apresentação 

na Unitec 2018 

 

Objetivo:  

Organizar os projetos a serem apresentados na Unitec 2018 e elaborar materiais de 

divulgação. 

 

Público-alvo:  

Pesquisadores e acadêmicos da Unitins.  
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Detalhamento sucinto das atividades:  

Realização de projeto e impressão de materiais como maquetes de divulgação, 

desenvolvimento de um aplicativo para a divulgação dos projetos na feira.  

 

  

 

Período:  

Novembro 2018. 

 

Participação na Unitec 2018 

 

Objetivo:  

Acompanhar os projetos da Unitins apresentados na Unitec 2018. 

 

Público-alvo:  

Expositores da Unitins na Unitec.   

 

Detalhamento sucinto das atividades:  

Movimentação de materiais e montagem de estruturas para a apresentação dos projetos. 

Orientação e acompanhamento quanto à apresentação dos projetos para a imprensa e 

público geral.  
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Período: novembro 2018. 

 

Diretoria de Pós-Graduação 
 

A Diretoria de Pós-Graduação – DPG da Universidade Estadual do Tocantins tem por 
objetivo a geração do conhecimento e destina-se à formação de docentes, pesquisadores e 
profissionais com amplo domínio de seu campo do saber e capacidade de liderança e 
inovação. A DPG está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP 
da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, regendo-se pelos seus regimentos interno, 
regimento da PROPESP e demais dispositivos legais. 

Equipe DPG:  

 - Michele Ribeiro Ramos – Diretoria de Pós-Graduação 

 - Eliana Kelly Pareja – Coordenação de Pós-Graduação 

 - Denise Frasão – Secretaria de Pós-Graduação 

 

Público-alvo:  

Discentes, docentes, pesquisadores e profissionais. 

 

Atividades desenvolvidas e resultados  

 

Propostas de mestrado 

 Mestrado interdisciplinar Estado, Educação e Conflitos Sociais 
 

Situação:  

A proposta da APCN foi submetida para Capes, em abril de 2018, e o parecer da Capes foi 
publicado em outubro de 2018. A proposta foi recusada. 

Parecer favorável da Capes: sobre as condições de infraestrutura ofertada pela Unitins e 
elaboração da proposta do curso bastante coesa e adequada aos propósitos da Unitins.  
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Parecer não favorável da Capes: quanto à capacidade de corpo docente não segue as 
recomendações do documento de área que estabelece o número mínimo de 12 
docentes permanentes. E, na proposta do curso, foram indicados apenas 8. Quanto à 
produtividade docente, a produção intelectual é bastante restrita e abaixo dos programas 
de mestrado recomendados pela área, limitando-se apenas à publicação de capítulos de 
livro. 

Direcionamento:  

A possibilidade de contratação de novos profissionais com maior número de publicações 
ou promover capacitação e incentivo para maior produção intelectual dos docentes da 
Unitins.  

Integração de outros docentes da Unitins no projeto, dessa forma, fazer uma análise dos 
currículos Lattes desses docentes e convidá-los para participarem do mestrado. Foi 
informado que o prazo para inscrição de nova APCN é junho de 2019. 

Em reunião com a Pró-Reitora e o coordenador da proposta APCN Mestrado em Estado, 
educação e conflitos sociais para análise crítica e definição de ações, foi decidido que a 
Diretoria de Pós-Graduação deve apresentar o levantamento junto à Capes sobre 
mestrado profissional e interdisciplinar, além do estudo do perfil curricular de todo o 
corpo docente da instituição para futuras metas e direcionamento do corpo docente.  

 

 Mestrado em Ciências Agrárias. 
 

Situação: No primeiro semestre de 2018, houve a formação do grupo de trabalho para 
discussão e elaboração da APCN. Foram realizadas algumas reuniões que resultaram 
em um relatório elaborado pelo Prof. Dr. Arison José, que consta as exigências da 
Capes para abertura de mestrado acadêmico, o perfil do corpo docente quanto à 
experiência profissional e publicações. Foi diagnosticado que o corpo docente efetivo do 
Curso de Engenharia Agronômica não possui os requisitos pedidos pela Capes e devido 
a isso não houve submissão da APCN para Capes. 

 
Direcionamento:  
Abertura de Curso de Especialização para gerar maior experiência profissional do corpo 
docente. No entanto nenhum docente coordenou proposta de especialização nessa 
área. Foi proposto pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que a Diretoria de 
Pós-graduação apresente um novo relatório com o levantamento do Currículo Lattes dos 
docentes do Curso de Engenharia Agronômica e diagnóstico da atual produção científica 
e experiência profissional. Foi pedido um estudo e levantamento das exigências da 
Capes para abertura de mestrado interdisciplinar e verificação de envolver outras áreas 
da universidade. Foi proposto ainda que a Diretoria de Pós-Graduação apresente 
proposta de incentivo e metas para maior atuação e comprometimento do corpo docente 
na abertura de mestrado e especialização na área de Ciências Agrárias. 

 
 Minter e Dinter. 
Situação: 

1) Dinter em Ensino, Línguas e Literatura para a Unitins foi aprovado e será ofertado 
pela UFT, Câmpus de Araguaína, com 3 vagas para a Unitins. 

2) Dinter em Desenvolvimento Regional foi submetido e, se aprovado, serão ofertadas 
3 vagas para a Unutins. 
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3) Mestrado Profissional – Turma fora da sede está em Modelagem Computacional. Se 
aprovado, serão ofertadas 15 vagas que serão distribuídas aos servidores, técnico-
administrativos e professores do quadro efetivo dos órgãos. Secretaria da 
Administração (Secad), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria do Planejamento 
(Seplan) e Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). 

 

Criação de Cursos de Especialização: 

 

Curso:  

Educação, Sociedade e Violência 

 

Situação:  

Curso aprovado e em andamento. O primeiro módulo iniciou em 23 de agosto de 2019 com 

a adesão de 45 alunos. 

 

Curso:  

Gestão Educacional 

 

Situação:  

Assinatura do termo de cooperação com a Secretaria de Educação Juventude e Esportes, 

em 23 de novembro de 2018. A abertura de edital para seleção de discente será de 26 de 

novembro a 10 de dezembro. O início do primeiro módulo será dia 15/02/2019 com a 

previsão de duas turmas de 45 alunos para cada polo. 

 

Curso:  

Gestão penitenciária e prisional: 

 

Situação:  

O curso é uma solicitação da Escola de Gestão Penitenciária do Tocantins – EGESPEN. A 

proposta foi elaborada em julho de 2018 e encaminhada para a EGESPEN, em setembro de 

2018. Está aguardando o processo de licitação para participação da Unitins. A 

documentação para a Unitins participar do processo de licitação já está organizada. E a 

previsão do lançamento do edital para a licitação é o primeiro semestre de 2019. 

 

Curso:  

Contabilidade e Direito Tributário 
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Situação:  

Envio da proposta de projeto pela professora Gisele Leite Campus, do Câmpus de 

Augustinópolis. A proposta do curso foi elaborada nos modelos de projetos da Unitins e 

encaminhada no dia 24 de setembro de 2018. Atualmente, estão sendo elaboradas as 

planilhas de custos para posterior trâmite dos processos de criação do curso. Previsão de 

início no primeiro semestre de 2019. 

 

Curso:  

Direito Público 

 

Situação:  

Está em processo de elaboração a proposta de Curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Direito Público, da área do conhecimento de Ciências Sociais e Ciências Jurídicas, no 

Campus de Dianópolis. A previsão é ofertar 40 vagas. O coordenador da proposta é a 

professora Beatriz Cilene Mafra Neves. 

 

Revisão dos Regimentos da Pós-graduação 

Foram realizadas reuniões com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e demais 
diretorias para ajustar o regimento geral e o regimento Lato Sensu onde foram incluídos 
itens sobre o processo de seleção de professores, integralização e a complementação de 
disciplinas e ou módulos e carga horária para os docentes da pós-graduação. 
 
Os regimentos foram encaminhados para revisão e análise da Câmara da Unitins e serão 
encaminhados para aprovação na próxima reunião do CONSEPE e CONSUNI para 
posteriormente serem publicados. 
 

Organização de pendências de cursos finalizados: 

 Cacilda Martins Madureira  
 
Curso:  
Gestão Pública e Qualidade de Serviço 
 
Ano do curso:  
2016/2017 
 
Pendência:  
Requerimento de integralização e certificado. Porém não apresentou documentação de 
licença maternidade para justificar falta no módulo e não apresentou TFA. Foi aberto 
processo para análise e parecer jurídico e posterior encaminhamento à Câmara de Pós-
Graduação. 
 

 Ailda Viana Sousa Martins 
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Curso:  
Auditoria e Perícia Contábil 
 
Ano do curso:  
2009/2010 
 
Pendência:  

Solicitação de certificado. No entanto consta o não pagamento das mensalidades do curso. 
O processo foi encaminhado à Diretoria Jurídica para elaboração do Termo de Confissão de 
Dívida e documento de cobrança a ser enviado pelos Correios (AR). 

 Patrícia Castro dos Santos Póvoa 
 

Curso:  
Psicopedagogia 
 
Ano do curso:  
2005/206 
 
Pendência:  

Solicitação de certificado. No entanto consta na documentação da aluna a reprovação em 
três disciplinas. De acordo com parecer jurídico, e diante das reprovações apresentadas, o 
certificado não poderá ser expedido e a ex-aluna tem direito ao Histórico não-integralizado e 
planos das disciplinas. 

 Ana Denis Sopran da Silva 
 

Curso:  
Psicopedagogia 
 
Ano:  
2005/2006 
 
Pendência:  
Solicitação de alteração no histórico escolar devido à mudança de titulação de professores 
com título de especialista para mestre. Processo encontra-se na Diretoria Jurídica para 
análise e parecer. 

 
Expedição de documentos 

ALUNO 
DATA DA 

SOLICITAÇÃO 
CURSO TURMA DOCUMENTO OBSERVAÇÃO 

Uilton 
Batista 
Franca 

09/08/2018 
Educação, 

Sociedade e 
Violência. 

2018 
Declaração de 

vínculo 

-->Documento 
expedido e assinado. 
-->Solicitar 
pagamento de taxa 
na retirada do 
documento. 

Pollyana 
Gomes de 
Souza 

21/08/2018 
MBA em 

Gerenciamento 
de Projetos 

2013/ 
2014 

Certificado e 
Histórico - 1ª via. 

-->Diploma assinado 
e arquivado na pasta 
do curso 
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Pimenta Governamentais. 

Neyzimar 
Cabral de 
Lima 

27/08/2018 
Administração 

Pública. 
2001 

Certidão de 
conclusão e 

Histórico - 1ª via 

-->Documentos 
expedidos e 
assinados.                 
-->Solicitar 
pagamento de taxa 
na retirada do 
documento. 

Patrícia 
Castro 
dos 
Santos 
Póvoa 

01/10/2018 Psicopedagogia. 
2005/ 
2006 

Certificado e 
Histórico - 1ª via 

-->Solicitação 
indeferida, conforme 
parecer 02/2018 - 
processo nº 
2018/20321/001170 
-->Emitido Histórico 
não-integralizado e 
planos das 
disciplinas. Os 
documentos foram 
arquivados na pasta 
do curso. 

Gilberto 
Pinto 
Ferreira 

10/10/2018 
Educação, 

Sociedade e 
Violência 

2018 

Justificativa de 
faltas - Módulo 2 - 

Educação, 
Violência e 

Políticas Públicas 

--> Encaminhado 
para coordenação 
analisar e emitir 
parecer 

Sirlene 
Maria da 
Silva 

18/9/2018 
Educação, 

Sociedade e 
Violência 

2018 

Justificativa de 
faltas - Módulo 2 - 

Educação, 
Violência e 

Políticas Públicas 

--> 
Atividades/Exercícios 
domiciliares 
encaminhados para 
aluna. Prazo final 
para entrega de 
atividades 
31/10/2018. 

Vera 
Regina 
Gonçalves 

03/09/2018 
Educação, 

Sociedade e 
Violência 

2018 

Justificativa de 
faltas - Módulo 2 - 

Educação, 
Violência e 

Políticas Públicas 

--> Encaminhado 
para coordenação 
analisar e emitir 
parecer 

Cacilda 
Martins 
Madureira 

04/10/2018 
Gestão Pública e 

Qualidade no 
Serviço 

2016 
Conclusão de 

curso 

--> Indeferido. 
Parecer da Coord. 
Apoio a Pós-
Graduação 
(04/2017) 
Estabelecido o dia 
30/04/2018 para 
sanar pendências. --
>Abertura do 
processo SGD: 
2018/2031/001227 
para análise jurídica 
e posterior 
encaminhamento à 
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Câmara de Pós-
Graduação. 

Ana Denís 
Sopran da 
Silva 

16/10/2018 Psicopedagogia 
2005/ 
2006 

Verificação/Análise 
de certificado para 

alteração de 
informações 

quanto à titulação 
dos professores 

--> Parecer da 
Diretoria de Pós-
Graduação nº 
03/2018 entregue 
para aluna em 
22/10/2018. --> 
Aberto processo 
SGD: 
2018/20329/012443 
para análise e 
parecer jurídico. 

Tereza 
Zago 
Ribeiro 

16/10/2018 História Social 
2001/ 
2002 

Histórico  

-->Documentos 
expedidos e 
assinados.                  
-->Solicitar 
pagamento de taxa 
na retirada do 
documento. 

Diwlay 
Rodrigues 
de 
Oliveira 

26/11/2018 
Educação, 

Sociedade e 
Violência. 

2018/ 
2019 

Desistência 

--> Entregue a 
Coordenadora de 
Apoio à Pós-
Graduação. 

 

Diretoria de Pesquisa Institucional (DPI) 
 
 
A Diretoria de Pesquisa Institucional (DPI) é responsável pela política de incentivo às 
pesquisas no âmbito institucional e de iniciação científica. 
 
Equipe DPI:  
 
Diretoria de Pesquisa Institucional (DPI): 
Dra. Luciana dos Santos Dias de Oliveira 
 
Secretaria de Pesquisa Institucional 
Adriana de Souza Reis 
 
Coordenadoria do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): 
Dra. Leda Veronica Dantas Benevides Silva 
 
Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RH): 
Esp. Renato Eurípedes Nascimento Júnior 
 
Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NZT) – Museu José Hidasi: 
MSc. Marcus Vinícius Moreira Barbosa 
 
Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental (NUDAM): 
MSc. Juliana Mariano Alves 
 
Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA): 
Dra. Antonia Custódia Pedreira  
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Atividades/ações desenvolvidas em 2018 
 
No ano de 2018, foram realizadas as seguintes ações: 
 

Serviço de tradução 

 

O serviço de tradução foi implementado no mês de agosto.  

Público-alvo:  

Docentes da Unitins.  

Objetivo:  

Promover a publicação de artigos científicos em periódicos de alto fator de impacto. 

Tradução, em inglês, de dois (2) artigos científicos e de dois (2) resumos apresentados em 

eventos científicos. 

 
Apoio à Jornada acadêmica de ciência, cultura e sociedade 

Evento realizado no campus de Augustinópolis, no período de 12 a 14 novembro. Foram 

selecionados 46 resumos expandidos para apresentação no formato banner.  

 

Apoio ao evento Researcher Connect 

Curso de curta duração, em inglês, cujo objetivo é aprimorar as habilidades em 

comunicação científica em contextos internacionais. Foi realizado no período de 26 a 28 de 

novembro. 

 

Criação do regimento da DPI 

 

Conjunto de normas para regulamentar a organização e o funcionamento da política de 

pesquisa institucional. 

 

Atualização do regimento do Comitê Técnico Científico (CTC) 

 

Criado em 2012, o regimento do CTC foi atualizado para atender às demandas referentes às 

políticas de pesquisa e de pós-graduação da universidade.  

 

Envio de projetos para agências de fomento 

- Edital do Banco da Amazônia (BASA): foram submetidos quatro (4) projetos coordenados 

pelos professores MSc. Frank Gundim Silva, MSc. Juliana Mariano Alves, Dra. Luciana dos 
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S. Dias de Oliveira e MSc. Marcus Vinícius Moreira Barbosa. Este último foi aprovado com 

orçamento de cerca de R$ 100.000,00. 

- Edital do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM): submissão de uma proposta coordenada 

pelo MSc. Marcus Vinícius Moreira Barbosa. 

- Edital Universal do CNPq: submissão de uma proposta coordenada pela MSc. Juliana 

Mariano Alves. 

- Edital Programa Mulheres na Ciência: submissão de uma proposta coordenada pela MSc. 

Arlenes Buzatto Delabary Spada.     

 

Institucionalização de projetos de pesquisa 

Cerca de cinco (5) novos projetos foram institucionalizados neste ano. 

 

Viabilização da participação de docentes em congressos 

Participação de docentes em congressos científicos nacionais e internacionais realizados no 

Brasil, principalmente de projetos institucionalizados nos quais os docentes apresentaram 

resultados de pesquisas realizadas na Unitins. 

 

Congressos da PROPESP - julho a agosto 

DOCENTES RESUMOS CUSTO 

Michele 3 1295,25 

Efrain de Santana 
Sousa 

3 911,25 

Lilian Natália 1 506,25 

Luciana Dias dos S. 
Oliveira 

1 2,205,00 + passagem 

Zilmar Timóteo 2 911,25 

 

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). Foram realizadas as 
seguintes ações: 

 

 Divulgação do Edital PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 01/2018 – Unitins. Retificado (março a 
maio de 2018) e Edital PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 06/2018 – Unitins. Retificado (junho a 
julho de 2018). Conjuntamente, esses editais ofertaram 29 bolsas de Pibic 
financiadas pelo Tesouro Estadual, 15 bolsas de Pibic e 6 de Pibit financiadas pelo 
CNPq.  

 

 Submissão de propostas às chamadas CNPq N°02/2018 e 03/2018 para concessão 
de cotas de bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IT) e 
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Iniciação Científica (IC), respectivamente, para o período de 2018 a 2020 (dois 
ciclos). 

 Reestabelecimento do vínculo da Unitins com o CNPq. 
 

 Realização da XXV Jornada de Iniciação Científica ‘Ciência para a redução das 
desigualdades’.  

 

 Evento previsto no calendário da universidade que tem como objetivo estimular a 
integração científica e promover a troca de experiências entre estudantes, 
professores e comunidade acadêmica em geral. Este ano, foi realizada no período 
de setembro a outubro, no Câmpus Professor Ruy Rodrigues da Silva – Palmas. 
Foram apresentados 54 trabalhos, sendo 45 na modalidade Pibic, dois (2) na 
modalidade Pibiti e sete (7) na modalidade Pivic, em explanações orais e de 
pôsteres. 

 

 
Relatório fotográfico da XXV Jornada de iniciação científica 
 

 
16/10/2018 - Credenciamento dos 

estudantes pela comissão organizadora no 
primeiro da Jornada de iniciação científica na 

sede da Unitins 

 
16/10/2018 - Cerimônia de abertura da XXV 
Jornada de iniciação científica com fala do 
Reitor Augusto Rezende, no auditório da 

Unitins 

 
16/10/2018 - Cerimônia de abertura - 

Momento cultural com o grupo Abí Axé 
Egbé, no auditório da Unitins 

 
16/10/2018 - Palestra magna Ciência e 
Emancipação Social com o Prof. Dr. Édi 
Augusto Benini, no auditório da Unitins 
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17/10/2018 - Prof. Ana Flávia e seus 

orientados de iniciação científica após 
explanação oral dos trabalhos científicos - 

Câmpus Graciosa 

 
17/10/2018 - Avaliação do banner do 
estudante Dione J. Pereira pelos Drs. 
Valdinei Sofiatti e Manoel Mota dos Santos - 
Câmpus Graciosa 

 
18/10/2018 - Profa. Michele Ramos e sua 

orientada de iniciação científica, Lidia Justen 
durante a sessão banner - Câmpus Graciosa 

 
18/10/2018 - Palestra “Direito humano à 
alimentação adequada” com o Sr. Onaur 

Ruano - Câmpus Graciosa 
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19/10/2018 - Avaliação do banner da 

estudante Tays Scheeren, pelos Drs. Daniel 
Fragoso e Kênia Rodrigues - Câmpus 

Graciosa 

 
19/10/2018 - Cerimônia de encerramento 

com premiação do melhor trabalho de 
iniciação científica - Câmpus Graciosa 

 
19/10/2018 - Mesa redonda - Inovação: 

desigualdades ou oportunidades? - Câmpus 
Graciosa 

 
19/10/2018 - Alunos e orientadores 

premiados durante o Encerramento da XXV 
Jornada de iniciação científica - Câmpus 

Graciosa 

 

 

 Participação na 7° reunião de trabalho com representantes de iniciação científica e 
coordenadores do Pibic, Pibiti, Pibic-AF E Pibic-EM. O encontro teve como objetivo o 
aperfeiçoamento dos instrumentos de acompanhamento e avaliação dos programas 
institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT). Foi realizado nos dias 22 e 
23 de outubro, em Brasília, na sede do CNPq, com a presença de cerca de 300 
gestores. 
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Composição da mesa de abertura da 7ª reunião de trabalho com representantes de iniciação 

científica e coordenadores de ICT do CNPq. 
 

 Criação do regimento da Coordenadoria do Pibic. 
 

 Conjunto de normas para regulamentar a organização e o funcionamento da política 
de iniciação de pesquisa institucional. 

 

 Consolidação do Sistema de Institucionalização de Projetos de Pesquisa (SIPP). 
 

 Processo de submissão e análise das propostas dos editais PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 
01/2018 – Unitins – Retificado. E PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 06/2018 – Unitins – 
Retificado. Foi realizado satisfatoriamente pela plataforma SIPP. 

 
4.4. NEMET/RH 
 

O Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RH) realiza pesquisas nas 
áreas de recursos hídricos, agrometeorologia e climatologia e também é responsável pela 
coordenação do monitoramento hidro (agro) climático no Estado do Tocantins. O 
NEMET/RH tem como objetivo produzir ciência básica e aplicada para o desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense. Ao longo do 
ano de 2018, foram realizadas as seguintes ações: 
 
META:  
Atender no mínimo 70% das demandas do Estado e das entidades conveniadas. 
 
Descrição da Ação:  
Estudo e produção de boletins anuários sobre clima e os recursos hídricos do Estado. 

 
Problema regional:  
Precisão parcial de cobertura do estado, ações conjuntas com Defesa Civil e a Unitins, 
ainda se encontram no plano de “ajuda técnica”, uma vez que não há termo de cooperação 
técnica. 

 
Fase de elaboração com a Defesa Civil, um termo amplo a fim de atender a todas as 
demandas da Defesa Civil, do estado e dos órgãos associados. 

 
FUNÇÃO:  
Educação / Ensino profissional / Superior 
 
Produto:  
Ampliação em 40% das ações da parceria institucional no estado para o Programa de 
monitoramento de eventos extremos e mudanças climáticas, incrementando as ações para 
os municípios de Araguaína, Gurupi e Guaraí. Aprimorar em até 90% a acurácia na previsão 
do tempo, além de elaborar o perfil do agronegócio no estado do Tocantins. 
 
Especificações dos produtos:  
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Rearranjo da rede de plataforma de coletas de dados metrológicos (PCD); aprimoramento 
da análise de dados atmosféricos; mapa de zoneamento de aptidão climática para o 
Tocantins. 

 
Finalidade:  
Homogeneizar a coleta de dados de forma a garantir maior precisão em boletins 
meteorológicos; perfil climático regional histórico. 
 
Realizado:  
Alcançadas parcialmente. As atividades de prestação de serviços meteorológico não foram 
alcançadas totalmente por falta de recursos financeiros que impossibilitaram as visitas de 
campo. 
 
Metas:  
Atender às demandas do Estado, entidades da administração estadual e municipal 
conveniadas e o setor produtivo, especialmente ao setor agropecuário. 
 
Até a abertura do período eleitoral no governo transitório e, posteriormente, a eleições de 
2018/19, foram suspensos os serviços online. Após essa paralisação, ficou acertado que a 
universidade não poderia manter diversos serviços em seu nome. 

 
Descrição da ação:  
Estudo e produção de boletins anuários sobre clima e os recursos hídricos do Estado. 
Apropriação da Defesa Civil de informações e serviços associados aos desastres naturais e 
eventos extremos. 

 
Problema regional:  
Através dos programas semanais da resenha meteorológica divulgada via TV / online 
distribuído aos 139 municípios tocantinenses. 

 
Função:  
Educação / Ensino profissional / Superior 

 
Produto:  
Parcial, pois é impossível o investimento em novas PCD’s 

 
Especificação do produto:  
Rearranjo da rede de plataforma de coletas de dados metrológicos (PCD) indefinido por 
partes dos demais atores (Seagro/Semarh/Embrapa/Infraero). 

 
Para o aprimoramento da análise de dados atmosféricos, foram solicitados novos 
computadores, porém ainda estão em orçamento. 

 
Fechamento da parceria com a Climatempo e dispersão dos dados aos parceiros 
institucionais. 

 
Foi finalizada a coleta dos dados solarimétricos do Tocantins para a construção do 
zoneamento de aptidão climática para o Tocantins - em elaboração via SEMARH. 
 
Projetos de pesquisa:  
Nenhum aprovado por falta de editais ou por comprometimento fiscal. 
 
Projeto de extensão universitária:  
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Apresentação de dois projetos com vínculo interinstitucional (IFTO – Unitins – está 
aguardando termo de cooperação técnica) 
 
Convênio em andamento 

 
A – Monitoramento Agro meteorológico e Previsão de Tempo e Clima para o Estado do 
Tocantins - Unitins/Engenharia Agronômica (aceito pela Pró-Reitoria de Extensão, em 2018) 
 
B – Lixo eletrônico (aceito pelo IFTO, porém sem vínculo com a Unitins. Está aguardando 
termo de cooperação técnica) 
 
Programa de inclusão digital avançado:  
Desenvolvimento de aplicativos para celulares com aplicações variadas. 
Aprimoramento do sistema de banco de dados meteorológico. 
 
Divulgação de informação meteorológica: (paralisado até definição jurídica) 
 

 Boletins semanais, totalizando 32. 
 

 Boletins climatológicos. 
 

 Resenhas mensais, totalizando 4 no período. 
 

 Previsões climáticas sobre 139 municípios, via TV Cultura / YouTube. 
 

 Divulgação dos produtos disponibilizados pelas mídias sociais. 
 
Visitação a campo em manutenção dos serviços administrativos gerais, propiciando 
apoio a projetos e ações das áreas de graduação, pesquisa e extensão.  
Não realizada devido à contenção de despesas com combustível, diárias e serviços. 
 
Convênios / Parcerias:  
Seagro (renovação em 2018). 
Instituto Federal de Educação - em andamento, jurídico do IFTO. 
Climatempo: convênio firmado no final de 2017. 
SEMARH; Instalação do Solarímetro (validade agosto 2018). 

 
Núcleo de Zoologia e Taxidermia - NZT 

 
O Núcleo de Zoologia e Taxidermia é uma unidade de pesquisa, ensino e extensão, que tem 
como objetivo realizar pesquisas, formar recursos humanos e promover atividades de 
extensão na área de Ciências Naturais, assim como manter exposição permanente de 
animais taxidermizados, a serviço do conhecimento técnico-científico e cultural do Brasil.  
 
Suas atividades são focadas em atuações educativas e pesquisas científicas. Quanto às 
atividades educativas, busca-se 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, através da educação não formal. Enquanto nas atividades de pesquisa, 
objetiva-se produzir e divulgar informações de relevância científica, especialmente do 
Tocantins, através do acervo de coleções científicas. 
 
Ações e resultados:  
Entre os meses de janeiro e novembro de 2018, estiveram presentes na exposição 
permanente do NZT 609 visitantes, oriundos de diversas cidades, tanto do Tocantins quanto 
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de outros estados da federação. Além disso, em maio, o NZT expôs parte do seu acervo na 
Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins) e contabilizou 178 visitantes. Em 2018, até o 
mês de novembro, foram atendedidas cerca de 800 pessoas para as quais foi possível 
apresentar parte da biodiversidade animal, realizando um importante trabalho de educação 
ambiental.  
 
Somado a isso, no mesmo período, o NZT emprestou 219 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 NZT a atingir seu principal objetivo: difusão do conhecimento e valoração da 
biodiversidade animal. 

 
NUDAM 

 
NUTA 

 
O Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA) atua no desenvolvimento de pesquisas no 
campo da arqueologia e do patrimônio cultural. Seus resultados têm contribuído para a 
ampliação do conhecimento científico sobre a presença humana na região. As ações de 
educação patrimonial têm contribuído, por sua vez, no processo de compreensão, 
valorização e preservação desse patrimônio cultural por meio da apresentação de 
evidências culturais e da produção e transmissão de conhecimento. 
 
A seguir, serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelo NUTA, no ano 2018, que 
consistiram em ações promovidas e embasadas nas pesquisas outrora desenvolvidas no 
campo da Arqueologia, da Paleontologia e do Patrimônio Histórico e Cultural.   

 
Ações de educação patrimonial 
 

 01/02/2018: Palestra: Pré-história, arqueologia e povos indígenas do Tocantins. 
E visita guiada à exposição permanente da Unitins/Nuta, para 60 alunos e 1 
professor do Centro de Ensino Médio, Professor Florêncio Aires, de Porto Nacional-
TO. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 28/02/2018: Palestra: “Procedimentos básicos da cartografia e topografia na 
pesquisa arqueológica”, para 20 acadêmicos do Curso de Geografia, do Câmpus de 
Porto Nacional, da Universidade Estadual do Tocantins. Os acadêmicos também 
visitaram a exposição permanente do Nuta. 
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 09/03/2018: Palestra: “O Patrimônio arqueológico e histórico” para 41 estudantes da 
1ª série do Ensino Médio Integrado: Técnico em Agropecuária. E do 6º ano do 
Ensino Fundamental, da Escola Família Agrícola, de Porto Nacional. Após a palestra, 
os alunos visitaram a exposição permanente do núcleo a fim de conhecer o acervo 
paleontológico, arqueológico, histórico e cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15/03/2018: Palestra: “O Patrimônio pré-histórico e histórico e as referências 
culturais” para acadêmicos do Curso de Serviço Social da Unitins, a 30 alunos e 1 
professora. Todos visitaram o acervo museológico do núcleo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 04/05/2018: Palestra: “Arqueologia e pré-história” para acadêmicos do Curso de 
História da Universidade Federal do Tocantins, Câmpus Porto Nacional. Visita ao 
acervo do museológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/05/2018: Palestra: “Arqueologia e patrimônio histórico”, para 41 alunos e 2 
professores do Instituto Federal do Tocantins, Câmpus Gurupi/TO. Visitaram a 
exposição permanente do núcleo. 
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 11/06/2018 – Palestra: “Patrimônio, história, memória e identidade cultural do povo 
do Tocantins” para 45 alunos do Curso de Técnico em Administração e 1 professor 
do Instituto Federal do Tocantins, Câmpus Gurupi. Assistiram ao vídeo: Patrimônio 
histórico e cultural de Aliança do Tocantins e visitaram a sala de exposição 
museológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/08/2018 – Apresentação geral das atividades de pesquisa do Nuta para 15 alunos 
do 2º ano do Ensino Médio, acompanhados por 03 professores, do Colégio Estadual 
Alfredo Nasser, de Palmas/TO. Visita monitorada ao acervo museológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 24/08/2018 - Explanação sobre as atividades do Nuta para um grupo de 26 idosos, 
turistas de Curitiba-PR, acompanhados pelo guia turístico, João Maurício. Os 
visitantes conheceram o acervo museológico. 
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 29/08/2018: Palestra “Arqueologia e pré-história” para 8 alunos do 4º período do 
Curso de História da UFT, acompanhados pelo professor Mestre Napoleão Araújo, 
da disciplina Patrimônio cultural e memória. Eles visitaram o acervo museológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/08/2018: Palestra: “A pré-história e o trabalho da arqueologia no estudo dos 
vestígios materiais remanescentes da presença humana no Tocantins”, para 54 
alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 4 servidores do CEMIL - Colégio 
Esportivo Militar do Corpo de Bombeiros, Professora Margarida Lemos Gonçalves, 
de Palmas-TO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22/10/2018: Palestra “Arqueologia e a importância da preservação dos artefatos 
culturais” para 30 alunos do Curso Técnico em Administração, acompanhados pelo 
professor de Geografia, José Mendes Gama Júnior, do Instituto Federal do Tocantins 
(IFTO), Câmpus Palmas. 
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 26/10/2018: Jornada dupla de trabalho. No turno matutino: visita de 32 alunos do 
Ensino Fundamental e 02 professores do Colégio São Francisco de Assis. No 
vespertino: 74 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e 05 educadores do Colégio 
Marista. Ambos do município de Palmas. Para os alunos do Colégio São Francisco, 
a palestra abordou: “Arqueologia e patrimônio”, enquanto para o Marista o tema foi 
“Arqueologia e os vestígios fósseis”. Ambas tiveram o propósito de reforçar 
conteúdos afins já aprendidos pelos alunos em sala de aula. Os colégios visitaram o 
acervo museológico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 30/10/2018: Palestra: “O patrimônio e as referências históricas culturais” para 29 
alunos do Ensino Médio e 1 professor do Colégio da Polícia Militar - Unidade II de 
Palmas/TO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 19/11/2018: Palestra “Arqueologia e história” para o Colégio Militar de Palmas, turma 
de 28 alunos da 1ª série do Ensino Médio, acompanhados por um professor. 
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Atividades de gabinete e laboratório 
 

 Entre janeiro e fevereiro de 2018, por solicitação da então Vice-Reitora da Unitins e 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, foi elaborado o projeto de pesquisa: 
“Identificação, registro e valorização do patrimônio natural e cultural: identidades, 
memórias sociais, manifestações festivas e paisagens cênicas de Lizarda – TO” pela 
coordenadora Antonia Custódia Pedreira. É uma proposta de pesquisa em parceria 
entre Unitins e Prefeitura de Lizarda.  

 

 Na reunião, posteriormente acontecida, além dos membros da reitoria, participaram: 

a Prefeita, o Vice-Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores de Lizarda. O 

projeto ficou para ser institucionalizado e efetivado após a assinatura do Termo de 

parceria entre a Unitins e a Prefeitura de Lizarda. Junto a esse projeto de pesquisa, a 

professora Antonia também apresentou a minuta de proposta de criação da Casa de 

memória de Lizarda, por ela elaborada. No entanto, com a mudança de gestão da 

Unitins, o termo ainda não foi firmado. 

 

 Visando a segurança de todo material dos programas de pesquisas digitalizados e 
que se encontram nos computadores de forma isolada, o setor administrativo do 
Nuta está organizando e digitalizando na nuvem a fim de garantir a preservação e o 
acesso digital mais fácil a todo acervo documental dos trabalhos já realizados por 
esse núcleo. 

 
Para interpretação e curadoria das coleções arqueológicas oriundas de pesquisas do 
Nuta foram executados: 
 

 Estudos analíticos, classificatórios e morfológicos em cerca de 200 vestígios líticos 
coletados em sítios arqueológicos, que foram identificados e resgatados na Etapa III 
do Programa SALTFENS, do convênio Valec – Unitins. 

 

 Preenchimento das fichas de análise dos vestígios desses sítios arqueológicos. 
 

 Registros fotográficos do material analisado, devidamente identificado por legendas. 
 

 Confecção de gráficos diversos referentes ao material arqueológico analisado, entre 
os quais: classificação de matéria-prima, caracterização de aspectos morfológicos, 
quadro quantitativo de materiais coletados em superfície e em profundidade. 
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 Troca de embalagens danificadas do material arqueológico e acondicionamento 
desse material em caixas específicas (caixas plásticas toolbox). 

 

 Confecção e digitalização de relatórios técnico-científicos e das fichas CNSA/IPHAN 
de sítios arqueológicos. 

 

 Reorganização do acervo arqueológico, paleontológico, histórico e cultural na 
exposição permanente da Unitins/Nuta. 

 

 Curadoria do acervo arqueológico, paleontológico, histórico e cultural salvaguardado, 
com procedimento de limpeza e cadastro. 

 

 Produção e revisão de cartas, mapas, croquis de meio físico, plantas de resgate de 
sítios arqueológicos e respectivos desenhos de perfis estratigráficos. 

 

 Revisão e preenchimento de fichas de Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, 
modelo do Centro Nacional de Arqueologia, na plataforma do IPHAN/DF. 

 

Participação do nuta em eventos do estado com parceria da Unitins 
 

Agrotins 2018: Entre os dias 08 a 12 de maio de 2018, o Nuta participou da feira com 

exposição museológica e apresentou painéis de fotográficas de peças arqueológicas e 

objetos materiais do acervo histórico-cultural. A exposição ficou fixada no Complexo de 

Ciências Agrárias (CCA/Unitins).  

As peças museológicas que fizeram parte da exposição remetem à história da agropecuária 
tradicional, tais como esporas, berrantes, cangalhas, bruacas, chicotes, entre outras peças 
de montaria animal. Além de exemplares da cozinha tradicional, como panelas de ferro, 
potes, chaleiras, gamelas de madeira, tapiti, entre outros, que remetem ao passado histórico 
da região. 
 
A exposição foi bastante prestigiada por pessoas que, em grupo de escolas rurais e das 
cidades, grupos oriundos de assentamentos, entre outros, se surpreenderam com o trabalho 
desenvolvido pelo Nuta. As peças arqueológicas chamaram atenção de alguns participantes 
que disseram não ter conhecimento de sítios arqueológicos no Tocantins. 
 
Participação do Nuta em eventos externos 
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 08/06/2018: A coordenação do Nuta representou a Unitins na solenidade de 
inauguração da nova sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) em Palmas/TO. Nessa inauguração, estiveram presentes várias 
autoridades, entre as quais: Ministro da Cultura; Presidente Nacional do 
IPHAN/Brasília, Deputada Federal, Dorinha; Secretário Municipal de Cultura – 
Palmas/TO; Superintendente do IPHAN/TO; Prefeito de Porto Nacional; Secretário 
Municipal de Cultura – Porto Nacional, entre outras autoridades e pessoas 
representantes da sociedade de Palmas, Porto Nacional, Natividade e Lajeado. 

 

 20/06/2018: No município de Lajeado – TO, a professora Antonia Custódia Pedreira, 
representando a Unitins, ministrou a palestra: “A construção do conceito de 
patrimônio cultural no Brasil”, para um público, aproximadamente de 85 pessoas. 
Durante audiência pública para aprovação do Projeto de Lei nº 09/2017, que dispõe 
sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de 
Lajeado – TO e cria o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, cuja audiência 
pública demandou a participação de autoridades e membros da sociedade 
Lajeadense.  

 
 18/09/2018: Participou de trabalhos na Feira de Ciências em Lajeado/TO, como 

membro representante da Unitins. Apresentou o vídeo elaborado pelo Nuta referente 
à pesquisa sobre o patrimônio histórico do município de Lajeado/TO. 

 

 26/11/2018: Coordenação e pesquisadores do Nuta participaram da reunião com o 
IPHAN/TO, Prefeitura, Diocese e membros da sociedade de Porto Nacional, 
relacionada à educação patrimonial para gestores e alinhamentos de conduta para o 
Centro Histórico de Porto Nacional, realizada no Centro de Convenções Vicente de 
Paula.  

 

Participação da coordenação do Nuta em reuniões internas:  
 

 02/02/2018: reunião para apresentação de ações e atividades de pesquisa, na sede 
administrativa, bloco B, sala 13. 

 

 06/02/2018: reunião com o grupo de trabalho de pesquisa e pós-graduação da 
Unitins, na Sede Administrativa, bloco B, sala 13. 

 

 07/02/2018: reunião para elaboração da tabela de planejamento 2018, na Sede 
Administrativa. 

 

 08/02/2018: reunião com a seguinte pauta: ficha de avaliação do professor/orientador 
no processo de seleção dos bolsistas voluntários dos programas de iniciação 
científica; processo de seleção dos bolsistas e voluntários dos programas de 
iniciação científica da Unitins, ciclo 2018/2019; comissão de elaboração de regimento 
interno da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unitins, outros assuntos. A 
reunião aconteceu na Sede Administrativa. 

 

 12/06/2018: reunião com a seguinte pauta: análise de recursos interpostos 
apresentados para Edital 01/2018; sugestão de modelo de relatório final de projetos 
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PIBIC/PIBIT/PIVIC Ciclo 2017/2018; prazo para apresentações de pareceres 
consubstanciados dos comitês de ética para projeto de pesquisa PIBIC/ PIBIT/ PIVIC 
aprovados; outros assuntos. A reunião ocorreu na sede administrativa, bloco B, sala 
13. 

 

 25/06/2018: reunião para análise de projeto de pesquisa com as professoras 
Elizabeth Toledo, Holda e Wilani, na Sede Administrativa. 

 

 03/07/2018: reunião para avaliação dos projetos do Pibiti; outros assuntos. A reunião 
aconteceu na sede administrativa, bloco B, Sala 13. 

 

 10/07/2018: reunião para avaliação dos projetos do Pibiti e discussão sobre outros 
assuntos referentes a pesquisas, na sala 13 do bloco B. 

 

 05/08 - 12/09 - 19/09 e 26/09/2018: participação nos cursos para servidores - 
Programa Hermes, no auditório da Unitins. 

 

 04/09/2018: participação na reunião da PROPESP para reelaboração do Regimento 
do Nuta. 

 

 01/11/2018: participação em reunião com o objetivo de resolver pendências do 
Programa SALTFENS - Etapa IV, por não ter sido concluída, em razão de a Valec ter 
deixado de pagar à Unitins o valor de R$ 350.350,00 (trezentos e cinquenta mil e 
trezentos e cinquenta reais). Os representantes, Marcelo Cicerelli Silva, Assessor da 
diretoria financeira da Valec, Bruno Costa, gerente de arqueologia da Valec, e 
Leonardo Garcia, Arqueólogo da Valec, procuraram a universidade e o IPHAN/TO 
para negociarem o pagamento da parcela devida. E também a realização do trabalho 
no entorno do trecho entre os municípios de Gurupi a Talismã, referente às 
atividades de educação patrimonial que ficaram a ser executadas nos municípios do 
referido trecho, quanto à guarda do acervo e à análise do material cerâmico que 
ficou pendente. Ficou acertado que em 2019, a Valec retomará a discussão para a 
execução das pendências. As reuniões ocorreram na sala da reitoria da Unitins e na 
sede da superintendência do IPHAN-TO. 

 

Participação como membro de comitê 
 

 Como membro do Comitê Técnico Científico de Ciências Humanas da Unitins, 
até início de setembro de 2018, a profª. Antonia Custódia Pedreira participou 
ativamente das reuniões, análises de projetos de pesquisa e avaliações de 
respectivos relatórios, sempre que convocada pela Presidente do comité, 
professora Willany Palhares. 

 

Concessão de endosso institucional pelo Nuta 
 
O endosso institucional é o apoio técnico e científico que o Nuta, como única instituição no 
estado do Tocantins, reconhecida e autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, a salvaguardar acervos arqueológicos resgatados por trabalhos de 
pesquisas no Estado do Tocantins, concede o “Termo de Salvaguarda” para as empresas 
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de engenharias e aos arqueólogos que para eles trabalham. Em contrapartida, e com a 
finalidade de angariar recursos para a própria manutenção e segurança do acervo 
arqueológico salvaguardado pela Unitins/Nuta, a concessão do Endosso é cobrada por um 
valor X, estabelecido conforme a abrangência da área impactada pelo empreendimento de 
engenharia ou pela quantidade de sítios arqueológicos a serem resgatados. Dessa forma, 
no ano de 2018, concedeu apoio aos seguintes projetos e empresas: 

 
1- Projeto de Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico da área de implantação da 
linha de transmissão CC = 800 KV-SE terminal rio e instalações associadas, PA – RJ – Fase 
de prospecções intensivas, exclusivamente para o trecho recortado pela linha no território do 
Estado do Tocantins, executado pela arqueóloga Solange Caldarelli, da Empresa Scientia 
Consultoria Científica Ltda.  
Valor do Endosso pago e depositado no Banco do Brasil, agência 3615-3, na conta corrente 
nº 80239-5 da Unitins, foi de R$14.000,00, depositado em 14/03/2018. 

 
2- Projeto de Avaliação de potencial de impacto ao patrimônio arqueológico da linha de 
transmissão (LT) 500 KV Xingu – Serra Pelada C1 C2, LT 500 KV – Miracema C1 C2 e LT 
500KV Serra Pelada – Itacaiúnas e subestações associadas, exclusivamente para o trecho 
da pesquisa em 11 municípios no Estado do Tocantins, executada pela arqueóloga Samara 
Reis, contratada pela Empresa A Ambientare – soluções em meio ambiente. 
Valor do Endosso pago e depositado no Banco do Brasil, agência 3615-3, na conta corrente 
nº 80239-5, da Unitins, foi de R$ 20.000,00, depositado em 13/07/2018. 

 
3- Projeto de resgate e valorização do patrimônio cultural na área impactada pela Geominas, 
em Natividade –TO, executado pelo arqueólogo Flávio André Gonçalves da Silva, 
contratado pela Empresa Geominas Mineração Ltda.  
Valor do Endosso pago e depositado no Banco do Brasil, agência 3615-3, na conta corrente 
nº 80239-5 da Unitins, foi de R$ 14.000,00, tendo sido feitos os depósitos em duas parcelas, 
ambas em 29/08/18: uma de R$8.000,00 e outra de R$ 6.000,00. 
 
4- Projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico do polígono DNPM 
864.384/2007, Morro do Carneiro, em Natividade/TO, executado pelo arqueólogo Juliano 
Fonseca da Silva Resende, contratado pela empresa Nativa Mineração Ltda. 
Valor do Endosso pago e depositado no Banco do Brasil, agência 3615-3, na conta corrente 
nº 80239-5, da Unitins, foi de R$ 4.000,00, depositado em 03/09/2018. 
 
Endosso em negociações para 2019 
 

 Está sendo negociada, junto a duas empresas de Linha de Transmissão de 
Energia Elétrica, a concessão de Endosso ou Apoio Institucional a ser concedido 
pela Unitins/Nuta ao trabalho de pesquisa arqueológica, no escopo dos EIA/RIMA 
dos empreendimentos. Os valores cobrados são de R$ 20.000,00 para cada 
proposta, cujos recursos angariados têm por finalidade a manutenção do acervo 
arqueológico da união, sob a salvaguarda da Unitins/Nuta e das instalações 
físicas do Nuta. Uma vez finalizado o processo de negociação, os referidos 
recursos a serem pagos pelas empresas serão depositados no Banco do Brasil, 
agência 3615-3, na conta corrente 80239-5 da Unitins, provavelmente somente 
serão efetivados em 2019. 

 

 Também está sendo negociado com a empresa Itafós Mineração, a concessão 
de Endosso Institucional para o Programa de resgate arqueológico, extração, 
infraestrutura associada e fabricação de superfosfato simples, no município de 
Arraias/TO, sob a responsabilidade da empresa Zanettini Arqueologia, do 
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arqueólogo Paulo Zanettini. O valor a ser cobrado poderá ficar entre R$30.000,00 
a R$ 50.000,00, dependendo da cubagem do material arqueológico e histórico a 
ser salvaguardado. A professora Antonia elaborou uma minuta do termo de 
cooperação técnica e o a encaminhou ao arqueólogo para ser apreciada. 

 

Reforma e serviços em prédios do Nuta 
 

 Com recurso angariado por meio de Endosso Institucional, no final do ano de 
2017, e utilizado como suprimento de fundo em 2018, sendo R$ 4.000,00 do 
Endosso concedido ao Projeto de avaliação de impacto ao patrimônio 
arqueológico, pago pelo Empreendimento Residencial Flores do Cerrado no 
município de Gurupi – TO, e mais o saldo remanescente, no valor de R$ 
2.000,00, do total de R$ 5.000,00 depositados na conta 80239-5, da Unitins, 
referente ao Endosso Institucional concedido ao Projeto de avaliação de impacto 
ao patrimônio arqueológico nas areas para extração de minério de ouro, lavra 
garimpeira, no município de Natividade/TO, a coordenação do Nuta fez o 
conserto do telhado e arrumou o forro de gesso do prédio de guarda de acervo 
arqueológico. Além disso, realizou algumas despesas com materiais elétricos 
(compras de fios, bocais e lâmpadas para troca dos materiais queimados e 
estragados), conforme consta no relatório de prestação de contas do suprimento 
de fundo – Processo 2018/20320/000024. 
 

 Por meio de contrapartida financeira pela concessão de Endosso Institucional, ao 
Projeto de avaliação de impacto arqueológico na fazenda Centenário, no 
município de Dois Irmãos/TO, executado pelo arqueólogo Juliano Fonseca da 
Silva Resende, a coordenação do Nuta negociou o conserto da porta de metal do 
prédio de laboratório e salas de pesquisas, que dá acesso à parte do fundo, 
refazendo toda parte corroída pela ferrugem, reposição do ferrolho, pois a 
situação comprometia a segurança interna do prédio. Também foi arrumado um 
aparelho de ar-condicionado da sala de exposição museológica, adquirido um 
roteador e comprado peças para conserto do encanamento da caixa d’água. O 
valor total gasto pela empresa foi de R$ 1.000,00. Essa medida foi assim tomada 
após considerar que vários memorandos foram enviados à Unitins, solicitando 
tais serviços e, mesmo tendo o Nuta angariado recursos em depósito em conta 
da Unitins, conforme acima relatado, nenhum procedimento foi tomado pelos 
setores competentes de administração para resolver tais necessidades básicas, 
por várias vezes solicitadas.  
 

 Com as frequentes chuvas, apareceram goteiras nos telhados dos três prédios 
do Nuta, por isso foram solicitadas telhas para o conserto. O prof. Expedito da 
Unitins/Agro cedeu o total de 150 telhas. Com isso, os serviços de retirada de 
goteiras e de folhas do telhado foram feitos pelos próprios servidores 
administrativos de serviços gerais, sem ônus para a universidade. 
 

 No prédio de guarda de acervo, foi realizada uma organização para acomodar 
algumas urnas funerárias resgatadas pelo Projeto de Pesquisa Arqueológica, na 
abrangência da BR 242, que estavam depositadas na garagem, em local 
inapropriado à sua segurança. Conseguimos emprestado com a empresa 
Mineirão Diesel uma bateria para a empilhadeira elétrica do Nuta, já que a bateria 
da mesma se acha queimada. Assim, conseguimos realizar o transporte das 
urnas para o devido local de guarda, evitando receber notificação do IPHAN, que 
já havia feito essa recomendação na fiscalização passada, na vistoria da 
salvaguarda do acervo arqueológico. 
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Trabalho para publicação 
 

 Por solicitação da Pró-Reitoria de Extensão, no dia 26 de novembro de 2018, a 
coordenação entregou para ser publicado na Revista de Extensão da Unitins, o 
relato da experiência com as atividades de educação patrimonial. A partir da 
institucionalização de um projeto de extensão universitária vem sendo desenvolvido 
desde 2016, na sede do Nuta. O trabalho foi elaborado pela coordenadora do núcleo.  

 

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:  

 - Expedito Alves Cardoso – Diretor de pesquisa agropecuária 

 - Eduardo Ribeiro dos Santos – Coordenação de pesquisa agropecuária 

 - Maísa Fernandes – Coordenação de negócios tecnológicos 

 - Maísa Fernandes – Coordenação de difusão tecnológica 

 - Anatálio Pinheiro Batista - Coordenação de estação experimental (Palmas) 

 - Evaldson Alves Cardoso - Coordenação de estação experimental (Formoso) 

 
Caracterização e estrutura de pesquisa agropecuária 

 
Com a criação da Lei n. 1.478, de 25 de junho de 2004, a Unitins assumiu também a função 
de Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária – OEPA cujas atividades são 
executadas no âmbito da Diretoria de Pesquisa Agropecuária (DPA). 
 
Assim, a Diretoria de Pesquisa Agropecuária é responsável pelo desenvolvimento da 
pesquisa agropecuária e ambiental por meio da geração, difusão e transferência de 
tecnologias nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da 
Terra, especialmente. 
 
As pesquisas que visam à geração de conhecimentos e tecnologias agropecuárias e 
ambientais são desenvolvidas em quatro estações estruturadas com campos experimentais 
e laboratórios diversos: Complexo de Ciências Agrárias (CCA) em Palmas/TO, Centro de 
Pesquisa Agroambiental de Várzea (CPAV), em Formoso do Araguaia/TO, Laboratório de 
Referência Animal (LARA), em Araguaína/TO e Unidade de Pesquisa em Miranorte/TO. 
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Prédio da Central Analítica de Pesquisa 

Agroambiental (CEPAM), no Complexo de 

Ciências Agrárias, em Palmas. 

Campo agrostológico no Complexo de Ciências 

Agrárias, em Palmas. 

 

 

Campo experimental no Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea 

(CPAV), em Formoso do Araguaia. 

 

 

Linhas de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
 

A gestão das ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) tem como foco gerar 
tecnologias e inovações que propiciem soluções competitivas para o desenvolvimento rural 
e territorial sustentável do Tocantins, em benefício da sociedade. 
 
Assim, as pesquisas desenvolvidas no âmbito da DPA buscam atender às demandas 
prioritárias do estado do Tocantins, em consonância com principais cadeias produtivas cujas 
ações estão concentradas em seis linhas de pesquisas que orientam o desenvolvimento das 
atividades dos pesquisadores, conforme descritas a seguir: 
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Linhas de pesquisas atuais na Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

 

Projetos de pesquisas 

 
No ano de 2018, foram cadastrados/desenvolvidos na Diretoria de Pesquisa Agropecuária 
52 projetos de pesquisas, sendo 44 (84,6%) da área de Ciências Agrárias e oito (15,38%) de 
Ciências Biológicas. Do total de 52 projetos, 22 foram concluídos em 2018 e 30 estão em 
andamento. 
 
Os projetos de pesquisas são desenvolvidos por professor/pesquisadores mestres ou 
doutores desta instituição ou por estudantes em nível e projeto de iniciação científica ou de 
pós-graduação sob a orientação de um professor/pesquisador. 

 

  

Estudante de Engenharia Agronômica da Unitins 

realiza pesquisa no Laboratório de Diagnose de 

Plantas, no Complexo de Ciências Agrárias, em 

Palmas. 

Estudantes de Engenharia Agronômica da Unitins 

em atividade de pesquisa no Laboratório de 

Sementes, no Complexo de Ciências Agrárias, em 

Palmas. 

 
Na Tabela a seguir, estão relacionados os projetos de pesquisa cadastrados na DPA com 
indicação da área de conhecimento, equipe executora e status do projeto em relação à sua 
execução. 
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Tabela 1: Relação dos projetos de pesquisas cadastrados na Diretoria de Pesquisa 

Agropecuária em 2018. 

ORD
. 
 

PROJETO 
ÁREA 
CONHECIMENTO EQUIPE EXECUTORA STATUS 

1 

Produção de Heliconia Golden Torch 
Psittacorum influenciada por níveis de 
adubação mineral e orgânica sob as 
condições do Tocantins 

Ciências Agrárias 
Arison José Pereira (C); Thiago 
Magalhães de Lázari (P); Gubio 
Constantino de Brito Junior (E) 

Concluído 

2 

Avaliação da germinação e 
desenvolvimento inicial de mudas de 
Passiflora Edulis submetidas a diferentes 
técnicas de quebra de dormência e 
substratos 

Ciências Agrárias 
Arison José Pereira (C); Thiago 
Magalhães de Lázari (P); Gabriel 
Barbosa Nunes (E) 

Concluído 

3 
Indução de enraizamento em jabuticaba 
(Myrciaria Cauliflora) através ao ácido-
indol-acético (Aia) extraído da Tiririca 

Ciências Agrárias 
Arison José Pereira (C); Thiago 
Magalhães de Lázari (P); José 
Antonio Roque Ferreira Oliveira (E) 

Concluído 

4 
Estação experimental em agricultura de 
baixo carbono 

Ciências Agrárias 

Efrain de Santana Souza (C); 
Gabriel Duarte de Oliveira (E); 
Guilherme Rosal (E); Adrielle Luiza 
da Silva Souza (E); Anderson 
Barbosa Evaristo (P); Maira 
Fernandes Ribeiro (E); Michele 
Ribeiro Ramos (P); Talita Maia 
Freire (E); Marcos Morais Soares 
(P); Rayllene Silva Carrias 
Rodrigues (E); Danilo Marcelo Dos 
Santos Aires (P) 

Concluído 

5 
Acúmulo de nutrientes e tempo de 
decomposição da palhada de espécies 
forrageiras no cultivo de soja. 

Ciências Agrárias 

Danilo Marcelo Dos Santos Aires 
(C); Michele Ribeiro Ramos (P); 
Expedito Alves Cardoso (P); Nayara 
Borges (P); Anatalio Pinheiro 
Batista (T); Dara Chaves Paixão (E) 

Concluído 

6 
Persistência e liberação de nutrientes da 
palha de espécies forrageiras no cultivo do 
milho. 

Ciências Agrárias 

Danilo Marcelo Dos Santos Aires 
(C); Michele Ribeiro Ramos (P); 
Expedito Alves Cardoso (P); Nayara 
Borges (P); Anatalio Pinheiro 
Batista (T); Lorena Dos Santos 
Campos (E) 

Concluído 

7 
Levantamento fitossociológico de plantas 
daninhas sob cultivo de soja e milho 

Ciências Agrárias 

Danilo Marcelo dos Santos Aires 
(C); Michele Ribeiro Ramos (P); 
Expedito Alves Cardoso (P); Nayara 
Borges (P); Anatalio Pinheiro 
Batista (T); Matheus Borges 
Amorim (E);  

Concluído 

8 
Prevalência da mastite e eficiência 
reprodutiva na produção de vacas leiteiras 

Ciências Agrárias 

Deyse Naira Mascarenhas Costa 
(C); Matheus Alves dos Santos (E); 
Marcus Vinícius Gomes e Silva (E); 
Claudio Sayão Lobato (E); Alceu 
Moreira (E) 

Concluído 

9 
Uso de peroxidação lipídica na avaliação 
da ação de antioxidantes em sêmen 
criopreservado 

Ciências Agrárias 
Deyse Naira Mascarenhas Costa 
(C); Matheus Alves dos Santos (E); 
Marcus Vinícius Gomes e Silva (E) 

Concluído 

10 
Avaliação de fontes e doses da adubação 
com enxofre em cobertura na 
produtividade da soja 

Ciências Agrárias 

Expedito Alves Cardoso (C); Nayara 
Monteiro Rodrigues (P): Renata 
Alves Horvat (P); Anderson 
Labegalini De Campos (P) 

Concluído 
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11 
Parque Cesamar, Palmas – TO: inventário 
florístico das áreas de Cerrado S.S. 

Ciências 
Biológicas 

Luciana dos S. D. de Oliveira (C); 
Gutembergue Lopes da Silva Júnior 
(E) 

Concluído 

12 
Efeito de óleos essenciais sob fungos 
fitopatogênicos associados às olerícolas 

Ciências agrárias 
Flavia Fernandes Ribeiro (C); Dione 
Joaquim Pereira (E) 

Concluído 

13 
Desempenho agronômico do algodoeiro 
subirrigado em áreas de várzea – CPAV 

Ciências Agrárias 
Leda Veronica B. Dantas Silva (C); 
Dinorah Tavares Andrade (E)  

Concluído 

14 
Inventário florístico das matas de galeria 
do Parque Cesamar, Palmas – TO 

Ciências 
Biológicas 

Luciana dos S. D. De Oliveira (C); 
Iuri Fernando Rodrigues Lima (E) 

Concluído 

15 
Diversidade florística das florestas 
estacionais do Parque Cesamar, Palmas 

Ciências 
Biológicas 

Luciana dos S. D. De Oliveira (C); 
Laiane Ferreira de Morais (E) 

Concluído 

16 
Identificação de espécies de mamíferos 
através de técnicas de tricologia 

Ciências 
Biológicas 

José Fernando de Sousa Lima (C); 
Rocicleide de Lima Vieira (T); José 
Aires da Silva Neto (E) 

Concluído 

17 

Introdução e implementação de 
tecnologias de produção do pólen apícola 
em duas associações situadas em áreas 
de convergência de biomas (Mata- 
Amazônica - Cerrado) do estado do 
Tocantins 

Ciências Agrárias 
Cláudio Henrique Clemente 
Fernandes (C); Rosilente Naves 
Domingos (P) 

Concluído 

18 

Monitoramento de Psilideo Triozoida 
Limbata (Hemiptera: Psyllidae) e seus 
inimigos naturais em goiabeira (Psidium 
Guajava) e sua relação com fatores 
meteorológicos 

Ciências Agrárias 
Roberta Zani da Silva (C); José Luiz 
Cabral da Silva Junior (P) 

Concluído 

19 
Monitoramento do Psilideo Triozoida 
Limbata (Hemiptera: Psyllidae) em 
goiabeira (Psidium Guajava) 

Ciências Agrárias 
Roberta Zani da Silva (P); Kattyely 
Araujo Sousa (E) 

Concluído 

20 
Avaliação da qualidade fisiológica de 
sementes de soja no estado do Tocantins 

Ciências Agrárias 

Marcos Morais Soares (C); Raylene 
Silva C. Rodrigues (E); Francisca 
Vitória Torquato (E); Dalila Lopes 
da Silva (E); Alessa Sousa da Silva 
(E); Alessa Sousa Da Silva (E); 
Tays Scheeren Dal Santo (E); 
Mateus Souza Corrêa (E) 

Concluído 

21 

Efeito do teor endógeno de fósforo das 
sementes no crescimento e componentes 
de rendimento na cultura da soja (Glycine 
Max (L.) Merrill) 

Ciências Agrárias 

Marcos Morais Soares (C); Raylene 
Silva C. Rodrigues (E); Francisca 
Vitória Torquato (E); Dalila Lopes 
Da Silva (E); Alessa Sousa da Silva 
(E); Alessa Sousa da Silva (E); 
Tays Scheeren Dal Santo (E); 
Mateus Souza Corrêa (E) 

Concluído 

22 
Eficiência e resposta do uso do fósforo 
entre cultivares de soja 

Ciências Agrárias 

Marcos Morais Soares (C); Raylene 
Silva C. Rodrigues (E); Francisca 
Vitória Torquato (E); Dalila Lopes 
Da Silva (E); Alessa Sousa da Silva 
(E); Alessa Sousa da Silva (E); 
Tays Scheeren Dal Santo (E); 
Mateus Souza Corrêa (E) 

Concluído 

23 

Respostas produtivas e morfológicas do 
capim Marandu sob frequências e 
intensidades de desfolhação no estado do 
Tocantins 

Ciências Agrárias 
Vítor Ataídes (E); Ana Flávia 
Gouveia de Faria (C) 

Concluído 
2016/2017 

24 
Frequência e intensidade de desfolhação 
em pastos de Brachiaria brizantha (Hochst 
ex A. Rich) Stapf cv. Piatã 

Ciências Agrárias 
Mieli Bau Cortelini (E); Ana Flávia 
Gouveia de Faria (C) 

Concluído 
2016/2017 
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25 
Avaliação agronômica dos Capins 
Marandu e Piatã em resposta à frequência 
e intensidade de desfolhação no Tocantins 

Ciências Agrárias 
Alice Carvalho de Oliveira (E); Ana 
Flávia Gouveia de Faria (C) 

Concluído 
2016/2017 

26 
Frequência e intensidade de desfolhação 
em pastos de capim Marandu no estado do 
Tocantins 

Ciências Agrárias 
Douglas Martins de Carvalho (E); 
Ana Flávia Gouveia de Faria (C) 

Concluído 
2017/2018 

27 
Frequência e intensidade de desfolhação 
em pastos de capim Piatã no estado do 
Tocantins 

Ciências Agrárias 
Mieli Bau Cortelini (E); Ana Flávia 
Gouveia de Faria (C) 

Concluído 
2017/2018 

28 
Avaliação agronômica dos capins Marandu 
e piatã em resposta à requência e 
intensidade de desfolhação no Tocantins 

Ciências Agrárias 
Alice Carvalho de Oliveira (E);  Ana 
Flávia Gouveia de Faria (C) 

Concluído 
2017/2018 

29 

Avaliação químico-bromatológica de 
silagens de subprodutos de abacaxi 
segundo tempo de abertura dos silos e 
tamanho das partículas 

Ciências Agrárias 

Deyse Naira Mascarenhas Costa 
(C); Jéssica, Ramos Leite Lemos 
(E); Aldecina, Gonçalves Moura (E); 
Ana Carolina Santana de Araújo 
Souza (E) 

Em 
andamento 

30 
Avaliação de fontes e doses de fósforo em 
pastagem com Brachiaria Brizantha cv. 
Marandu 

Ciências Agrárias 
Expedito Alves Cardoso (C); Lucas 
Koshy Naoe (P); Nayara Monteiro 
(P); Renata Alves Horvat 

Em 
andamento 

31 
Avaliação do uso e manejo de isobactéria 
em pastagem com Brachiaria Brizantha Cv. 
Marandu 

Ciências Agrárias 
Expedito Alves Cardoso (C) E 
Anderson Labegalini de Campos 
(P) 

Em 
andamento 

32 
Avaliação de fontes e doses de rochas 
fosfatadas no estabelecimento de 
Brachiaria Brizantha cv. Marandu 

Ciências Agrárias 
Expedito Alves Cardoso (C); Lucas 
Koshy Naoe (P); Nayara Monteiro 
(P); Rafael Curimbaba 

Em 
andamento 

33 
Avaliação de diferentes fontes e doses de 
nitrogênio na cultura do milho 

Ciências Agrárias 
Expedito Alves Cardoso (C); Lucas 
Koshy Naoe (P); Nayara Monteiro 
(P); Rafael Curimbaba 

Em 
andamento 

34 

Potencial do uso de fertilizantes silicatados 
na cultura do milho, visando a produção de 
etanol e como condicionante da fertilidade 
do solo 

Ciências Agrárias 
Expedito Alves Cardoso (C) e 
Anderson Labegalini de Campos 
(P) 

Em 
andamento 

35 
Sistemática de Euphorbiaceae com ênfase 
em hippomaneae e manihoteae 

Ciências 
Biológicas 

Luciana dos S. D. de Oliveira (C); 
Margareth F. de Sales (P); André 
Laurênio de Melo (P); Juliana S. 
Dos Santos (P); Hans-Joachim 
Esser (P); Talita Merieli S. de Melo 

Em 
andamento 

36 

Cariologia de espécies e eequenos 
mamíferos (Rodentia E Marsupialia) do 
Cerrado do município de Aparecida do Rio 
Negro, Tocantins. 

Ciências 
Biológicas 

José Fernando de Sousa Lima (C); 
Rocicleide de Lima Vieira (T) 

Em 
andamento 

37 
Estudo epidemiológico da brucelose 
bovina em rebanhos leiteiros no município 
de Araguaína – TO 

Ciências Agrárias 
Cláudio Henrique Clemente 
Fernandes © 

Em 
andamento 

37 

Bainha da folha de buriti (mauritia 
flexuosa) como alternativa de substratos 
no cultivo de pepino e sua influência na 
ocorrência de insetos pragas em ambiente 
protegido 

Ciências Agrárias 
Roberta Zani da Silva (C); Elieser 
da Rocha Marques (E) 

Em 
andamento 
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38 

Características físicas e químicas do solo 
cultivado com algodoeiro sobre diferentes 
plantas de cobertura 

Ciências Agrárias 
Talita Maia Freire (E); Michele 
Ribeiro Ramos © 

Em 
andamento 

39 
Avaliação agronômica dos capins Marandu 
e piatã sob intensidades de desfolhação e 
doses de nitrogênio 

Ciências Agrárias 
Alice Carvalho de Oliveira (E); Ana 
Flávia Gouveia de Faria (C) 

Em 
andamento 

40 
Desempenho produtivo do capim-Piatã em 
função de adubação nitrogenada e 
intensidade de corte 

Ciências Agrárias 
Kattyely Araujo Sousa (E); Ana 
Flávia Gouveia de Faria © 

Em 
andamento 

41 
Qualidade química e física de horizontes 
superficiais e subsuperficiais em diferentes 
usos de solo 

Ciências Agrárias 
Matheus Borges do Amorim (E); 
Michele Ribeiro Ramos(C) 

Em 
andamento 

42 
Análise pedológica de plintossolo para uso 
agrícola 

Ciências Agrárias 
Bruno Barbosa da França (E); 
Michele Ribeiro Ramos (C) 

Em 
andamento 

43 
Desempenho produtivo do capim Marandu 
sob intensidades de desfolhação e doses 
de nitrogênio 

Ciências Agrárias 
Matheus Alves dos Santos (E); Ana 
Flávia Gouveia de Faria (C) 

Em 
andamento 

44 
Resistência herbicida do grupo das 
imidazolinonas induzida por agente 
mutagênico na cultura do algodão. 

Ciências Agrárias 
Beatriz Rodrigues Rocha (E); Leda 
Veronica Benevides D. Silva (C) 

Em 
andamento 

45 

Avaliação da produtividade do sorgo 
forrageiro em resposta à utilização de um 
remineralizador de solos em associação 
com outras fontes de nutrientes 

Ciências Agrárias 
Joao Pedro Lima Batista Cruz (E); 
Fred Newton Da Silva Souza © 

Em 
andamento 

46 
Produtividade e qualidade da fibra do 
algodoeiro sob diferentes manejos de 
palhada 

Ciências Agrárias 
Dara Chaves Paixão (E); Danilo 
Marcelo Aires dos Santos (C) 

Em 
andamento 

47 

Avaliação químico-bromatológica de 
silagem de subprodutos de abacaxi 
segundo tempo de abertura dos silos e 
tamanho das partículas 

Ciências Agrárias 
Jéssica Ramos Leite Lemos (E); 
Deyse Naira Mascarenhas Costa 
(C) 

Em 
andamento 

48 
Qualidade de sementes de soja sob 
diferentes formas de aplicação e doses de 
níquel. 

Ciências Agrárias 
Sérgio Soares do Carmo (E); Danilo 
Marcelo Aires dos Santos (C) 

Em 
andamento 

49 
Mutagênese em algodoeiro herbáceo para 
fins de obtenção de plantas tolerante a 
herbicidas 

Ciências Agrárias 
Alessa Sousa da Silva (E); Leda 
Veronica Benevides D. Silva (C) 

Em 
andamento 

50 

Levantamento das principais doenças 
fúngicas em frutíferas no polo irrigado São 
João em Porto Nacional 

Ciências Agrárias 
Francisca Vitoria da Silva Torquato 
(E); Flávia Fernandes Ribeiro de 
Miranda (C) 

Em 
andamento 

51 

Crescimento, desenvolvimento e 
componentes de rendimento da soja sobre 
palhada de diferentes forrageiras 

Ciências Agrárias 
Tays Scheeren dal Santo (E); Flávia 
Fernandes Ribeiro de Miranda © 

Em 
andamento 

52 
Crescimento do algodoeiro sobre 
diferentes plantas de cobertura Ciências Agrárias 

Lucas Felipe Araújo Lima (E); 
Michele Ribeiro Ramos (C) 

Em 
andamento 

53 
Doses e forma de aplicação de níquel no 
crescimento da soja Ciências Agrárias 

Luiz Fernando Reis Gouveia (E); 
Danilo Marcelo Aires dos Santos 
(C) 

Em 
andamento 

54 
Qualidade fisiológica de sementes de soja 
cultivada sobre palhada de diferentes 
forrageiras 

Ciências Agrárias 
Geiza Maria Vieira Alves (E); Flávia 
Fernandes Ribeiro de Miranda (C) 

Em 
andamento 

55 

Monitoramento de psilídeos triozoida 
limbata (Hemiptera: Psyllidae) e seus 
inimigos naturais em goiabeira (Psidium 
Guajava) e sua relação com fatores 
metereológicos 

Ciências Agrárias 
Raylene Silva Carrias Rodrigues 
(E); Roberta Zani da Silva (C) 

Em 
andamento 



 

245 
 

56 
Aplicação de técnicas tricológicas para 
caracterização de rebanhos de caprinos do 
Tocantins 

Ciências 
Biológicas 

Gabriela Cichorski de Jesusg (E); 
José Fernando de Sousa Lima (C) 

Em 
andamento 

57 

Cariologia de espécies de pequenos 
mamíferos (Rodentia e Marsupialia) do 
cerrado do município de Aparecida do Rio 
Negro, Tocantins 

Ciências 
Biológicas 

José Fernando de Sousa Lima 
Em 

andamento 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA DESENVOLVIDAS 

 
Além dos 57 projetos relacionados, foram desenvolvidas ainda dez outras atividades 

de pesquisa, entre ensaios com as culturas do arroz e soja, sendo: i) avaliações de 
cultivares de soja; ii) avaliações de estimuladores de raízes e de nutrientes na e, iii) teste de 
eficiência de herbicidas no controle de plantas daninhas. 

No âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre Unitins e Embrapa Arroz e Feijão 
com foco na pesquisa e desenvolvimento para o fortalecimento da cadeia produtiva do arroz 
no estado do Tocantins, foram desenvolvidas seis ações de pesquisas na área de genética 
e melhoramento, no Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea (CPAV), a saber: i) 
Ensaios de Rendimento de Famílias – ERF’s (F2:4); ii) Viveiro de Seleção 2 (VS2); iii) 
Ensaio de Observação de Linhagens (EOL); iv) Ensaio Preliminar de Rendimento (EP); v) 
Ensaio de Rendimento (ER) e vi) Ensaios de avaliação do Valor de Cultivo e Uso (VCU). 

De acordo com o plano de trabalho que compõe o referido acordo de cooperação 
estão envolvidos os seguintes membros nas diversas ações: Daniel de Brito Fragoso 
(Coordenador); Paulo Hideo Rangel; Paula Pereira Torga; Alberto Baeta dos Santos; José 
Alexandre F. Barrigossi; Valácia L S. Lobo; Marta Cristina Corsi de Fillipi; Mábio C. Lacerda 
(Embrapa) e Expedito Alves Cardoso; Lucas Koshy Naoe; Roberta Zani da Silva; Eduardo 
Ribeiro dos Santos (Unitins). 

As figuras a seguir retratam o desenvolvimento dos estudos com a cultura do arroz 
na área experimental do CPAV em Formoso do Araguaia. 

 

  

Ensaios de Rendimento de Famílias – ERF’s 

(F2:4). 

Ensaio de Observação de Linhagens (EOL). 
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Viveiro de Seleção 2 (VS2) Ensaio de Rendimento (ER) 

 

  

Ensaio Preliminar de Rendimento (EP). Ensaios de avaliação do Valor de Cultivo e Uso 

(VCU). 

 
Ao integrar as ações desse Acordo de Cooperação entre a Unitins e a Embrapa, foi 

realizado um experimento na área de manejo cultural sobre “Eficiência de herbicidas no 
controle de plantas daninhas de área de várzea” em condições de viveiro. Fazem parte 
dessa ação os seguintes membros: Daniel de Brito Fragoso e Daniel Custódio (Embrapa), 
Eduardo Ribeiro dos Santos, Expedito Alves Cardoso e Anatálio Pinheiro Batista (Unitins). 
Jacksuely Ferreira Vieira, Luziana Feitosa Azevedo, Raylene Silva Carrias Rodrigues, 
Katryelle Rodrigues de Sousa Rocha e Francisca Vitória (acadêmicas do Curso de 
Engenharia Agronômica da Unitins). 

Está sendo testada a eficiência dos principais tipos de herbicidas utilizados nas 
lavouras no estado do Tocantins para o controle de diferentes espécies de plantas daninhas. 
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Planta daninha Amaranthus 

(Amaranthus sp.) comum no CPAV. 

Planta daninha Buva (Conyza 

bonariensis) registrada no CPAV. 

 

 
 

No Complexo de Ciências Agrárias em Palmas com a cultura da soja estão sendo 
desenvolvidas três atividades de pesquisas, conforme relacionadas a seguir: 

 

 

Título da atividade: Avaliação de seis cultivares de soja 

(M. Soy 8644 Ipro, M. Soy 88808 Ipro, M. Soy 8766 RR, 

ST 860 RR, NS 8383 RR e ST 797 Ipro) para as 

condições ambientais do estado do Tocantins. 

Equipe Técnica: Expedito Alves Cardoso (C); Anderson 

Labegalini de Campos (P); Anatálio Pinheiro Batista (T). 

Local: Complexo de Ciências Agrárias (CCA), Palmas, 

TO. 
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Título da atividade: Avaliação de seis estimuladores de 

raízes de soja (Exodus nematicida, Aca Plus, Fort Seed 

Dry Ni, Stimulate, Arrank e Booster) para as condições 

ambientais do estado do Tocantins. 

Equipe Técnica: Expedito Alves Cardoso (C); Anderson 

Labegalini de Campos (P); Anatálio Pinheiro Batista (T). 

Local: Complexo de Ciências Agrárias (CCA), Palmas, 

TO. 

 
 

 

Título da atividade: Avaliação do uso de protetores e de 

nutrientes de plantas no cultivo da soja. 

Equipe Técnica: Expedito Alves Cardoso (C); Anderson 

Labegalini de Campos (P); Alberto (P), Anatálio Pinheiro 

Batista (T). 

Local: Complexo de Ciências Agrárias (CCA), Palmas, 

TO. 

 
DIFUSÃO TECONOLÓGICA 
 
18ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins - Agrotins 2018 
 

Durante os dias 08, 09, 10, 11 e 12 de maio, a Universidade Estadual do Tocantins 
participou da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins – Agrotins, com programação 
diversificada, descritas no quadro a seguir. 

A participação da Unitins teve por finalidade difundir e transferir tecnologias, 
integrar produtores, acadêmicos e pesquisadores/professores, além de divulgar outras 
ações desenvolvidas por esta IES para a sociedade tocantinense. Durante o evento, nas 
atividades desenvolvidas pela Unitins, houve participação de aproximadamente 2.830 
pessoas de acordo com quadro a seguir. 

 

Evento Quantidade Quantidade de Público 

Reuniões  01 40 

Palestras  12 213 

Minicursos  03 35 

Atendimento posto veterinário  30 30 

Atendimento enfermagem  202 202 

Assistência técnica especializada 50 50 
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Exposição didática de solos  230 230 

Público visitante do CCA (caravanas) 120 1.800 

Divulgação dos cursos de graduação  06 150 

Momento dos jogos interativos  02 80 

Público atendido  2.830 

 

                                        
 
 

III mostra de pesquisa arroz 
 

Durante os dias 28 e 29 de agosto, a Universidade Estadual do Tocantins, em 
parceria com a Embrapa e Evidência agrícola promoveram a III mostra de pesquisa de arroz 
irrigado cujo objetivo foi apresentar aos produtores rurais, estudantes e gestores de órgãos 
públicos os resultados das pesquisas desenvolvidas com a cultura do arroz no Centro de 
Pesquisa Agroambiental de Várzea (CPAV), em Formoso do Araguaia. O evento foi 
realizado em três cidades: Palmas, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. A mostra 
de pesquisa foi realizada, sendo que Palmas e Lagoa da Confusão participaram 40 pessoas 
em cada, e Formoso do Araguaia, 45 participantes. 

As figuras a seguir demonstram a participação do público no evento em cada uma 
das cidades. 

  
 

Abertura da III mostra de 

pesquisa de arroz irrigado, em 

Palmas. Foto Cristian Reurison. 

III mostra de pesquisa de arroz 

irrigado, em Formoso do 

Araguaia. 

III mostra de pesquisa de 

arroz irrigado, em Lagoa da 

Confusão. 
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Minicurso sobre manuseio de produtos fitossanitários 
 
O minicurso ocorreu no dia 23 de outubro, às 15 horas, no Complexo de Ciências 

Agrárias. O ministrante foi o professor Dr. Lucas Koshy Naoe cuja finalidade é apresentar e 
discutir normas de uso de agrotóxicos de acordo com a legislação vigente. Além de 
cuidados com calibração, preparo da calda, cuidados durante o preparo e aplicação dos 
produtos e cuidados com embalagens, além do uso de EPIs. 

 

 

Participantes do minicurso de produtos 

fitossanitários. 

 

Confraternização do dia do servidor público 
 
No dia 01 de novembro, em comemoração ao dia do Dia do Servidor, os 

colaboradores do Complexo de Ciências Agrárias realizaram momento de confraternização 
e integração com a realização de um almoço. 

 

 

Almoço coletivo em comemoração ao dia do servido 

público. 
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Dia técnico das culturas do arroz e mandioca 
 
A Universidade Estadual do Tocantins em parceira com a Seagro, Embrapa e 

Ruraltins promoveram um Dia técnico das culturas de arroz e mandioca, que ocorreu no dia 
14 de junho, no Centro Agrotécnológico de Palmas. O objetivo do evento foi capacitação dos 
técnicos do Ruraltins. Foi apresentado manejo dessas culturas em três estações a 
aproximadamente 30 técnicos. 

  

  

Participantes do Dia Técnico das culturas do arroz 

e mandioca. 

Demonstração de colheita, apresentada pelo 

servidor da Unitins, Anatalio Pinheiro Batista. 

 

Calouração 
 
No dia 24 de fevereiro ocorreu a Calouração com a presença dos estudantes dos 

cursos do Câmpus Graciosa. O objetivo foi promover momentos de descontração e 
interação entre a comunidade acadêmica, com atividades dinâmicas e brincadeiras. 

 

 

Atividade da Calouração 

 
 
 
 

Agosto verde 
 
A Universidade Estadual do Tocantins foi parceira em uma das programações do 

Agosto Verde. A participação desta IES ocorreu por meio da pesquisadora, professora Dra. 
Rosilene Naves que, no dia 22 de agosto, proferiu palestra como parte de uma oficina de 
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coleta de mel e abordou sobre as análises físico-químicas dos méis, ao lado do técnico do 
Ruraltins, Odílio Menezes. 

O objetivo desse evento, que acontece em agosto, é transformar o referido mês em 
uma grande agenda verde com foco na conservação do meio ambiente, unidades agrícolas 
e pecuárias lucrativas e a criação de comunidades agrícolas prósperas. 

 

  

Professora Dra. Rosilene Naves durante oficina. Público participante da oficina. 

 

Ampliação e melhorias da infraestrutura de pesquisa 
 

Construção do Centro de Treinamento e Capacitação Agropecuário (CTC).  
No dia 14 de setembro foi assinada, pelo Reitor da Unitins, a ordem de serviço para início da 
obra. O CTC Agro possuirá uma área total de aproximadamente 1000 m², no Complexo de 
Ciências Agrárias (CCA), em Palmas/TO. Está sendo construído com recursos do convênio 
PAC/Embrapa 2010. Recurso: R$ 711.895,30 e contrapartida do Governo do Estado. 

 

 
 

Reito  Autorização do início das obras do CTC-Agro.  Obra                 CTC-Agro em fase construção de laje. 

 

 

Construção do Laboratório de Referência Animal (LARA) em Araguaína 

 
Para a conclusão da obra, no dia 22 de outubro de 2018, foi aberto procedimento 

licitatório para contratação de empresa especializada em construção civil para execução da 
obra do Laboratório de Referência Animal (LARA), no município de Araguaína - TO. Tomada 
de preços 00021/2018 Licitante: SEINF Recurso: SEDECT. 
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Criação e implantação da base de pesquisa em arroz irrigado 

 

Foi assinado Termo de Cessão de Uso da área no Centro Agrotecnológico de 

Palmas entre a Seagro, Unitins e a Embrapa com o objetivo de ampliar o Programa de 

Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Arroz no Estado do Tocantins (Proato), ao 

desenvolver novas pesquisas de melhoramento genético do arroz, em Palmas. 

   

Representantes da Unitins, Embrapa e Seagro visitaram terreno no Centro 

Agrotecnológico 

 

Construção de 1500 metros de cerca de alambrado no campo experimental do Centro 

de Pesquisa Agroambiental de Várzea (CPAV), em Formoso do Araguaia 

 

  

Cerca       Alambrado na área experimental do CPAV. Portão         Acesso à área experimental do CPAV. 

 

 Construção de duas caixas de contenção com objetivo de dissipar energia e infiltrar 
água no solo e conservar as ruas e acessos no Complexo de Ciências Agrárias 
(CCA). 
 

 Abertura e encascalhamento de 2 mil metros de ruas e acessos aos campos 
experimentais no Complexo de Ciências Agrárias (CCA) 
 

 Aquisição de um caminhão marca Hyundai, modelo HR, com capacidade de 1,5 ton 
para atender às atividades de campo junto à Fapt. 
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 Foi instalada uma horta no CCA cujo objetivo principal é proporcionar aos estudantes 
o conhecimento prático de forma a fortalecer a teoria. Além disso, melhorar a 
educação alimentar dos servidores lotados nesta diretoria. Area total de 10000 m². 

 

 A partir do mês de dezembro deste ano, o CCA passa a disponibilizar um campo de 
futebol society para prática de esporte, visando inserir as pessoas em ambiente de 
convívio social sadio. O campo gramado possui dimensões de 45 m x 25 m. 

 

Parcerias institucionais 
 

Com o propósito do fortalecimento das relações institucionais, a Diretoria de pesquisa 
agropecuária vem empreendendo esforços na busca do estabelecimento de novas parcerias 
estratégicas. Além de consolidação das parcerias já existentes, visando ações de 
cooperação mútuas em pesquisa, inovação e difusão dos resultados das pesquisas. A DPA 
possui relações institucionais amparadas em acordos de parcerias, com as seguintes 
instituições: 

 
Secretaria de estado do desenvolvimento da agricultura e pecuária – Seagro 
 

Título: Termo de Cooperação Técnica 
Objeto: Cooperação mútua em ações que visem o aprimoramento da pesquisa 
agropecuária e desenvolvimento rural e atividades afins. 
Vigência da parceria: 2019 
Recurso financeiro (R$): Não há repasse financeiro 

 
Instituto de desenvolvimento rural do Tocantins - Ruraltins  
 

Título: Termo de Cooperação Técnica  
Objeto: A realização de ações conjuntas, mediante à conjugação de esforços dos 
partícipes para execução de um programa de assistência técnica e extensão rural, 
visando à melhoria das condições econômicas e sociais dos agricultores.  
Vigência da parceria: 23/06/2020 
Recurso financeiro (R$): Não há repasse financeiro 

 
Colégio agropecuário de Natividade  
 

Título: Concessão de Estágio obrigatório 
Objeto: Constitui o Termo de Cooperação Técnica proporcionar estágio curricular 
aos alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos de nível médio do 
Colégio Agropecuário de Natividade. 
Vigência da parceria: 30/10/2019. 
Recurso financeiro (R$): Não há repasse financeiro. 
 
 

 
Embrapa pesca e aquicultura 
 

Título: Termo de Cooperação Técnica 
Objeto: Cooperação mútua em ações que visam o aprimoramento da pesquisa 
agropecuária e desenvolvimento rural e atividades afins. 
Recurso financeiro (R$): Não há repasse financeiro. 

 
 
Embrapa arroz e feijão 
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Título: Termo de Cooperação Técnica 
Objeto: Cooperação mútua em ações que visam o aprimoramento da pesquisa 
agropecuária e desenvolvimento rural e atividades afins. 
Vigência da parceria: 01/09/2020 
Recurso financeiro (R$): Não há repasse financeiro. 

 
Novas parcerias 
 

Atualmente, estão sendo elaborados acordos de cooperação com as empresas 
FORTGREEN e BASF, do setor privado, com finalidade de mútua cooperação técnica e 
científica. 

Apesar de dificuldades históricas, como o reduzido quadro de pesquisadores 
dedicados às ações desta OEPA e a falta de orçamento específico para custeio das 
atividades de pesquisas, a Diretoria de Pesquisa Agropecuária vive um momento de 
modernização e ampliação da sua infraestrutura de apoio à pesquisa. 

O início da construção do Centro de Treinamento e Capacitação Agropecuário 
(CTC), no CCA, é uma demonstração dessa capacidade de superação da equipe desta 
OEPA. 

A adoção de parcerias estratégicas como a estabelecida com a Embrapa tem 
permitido superar os desafios e avançar na obtenção de resultados o que traz perspectivas 
positivas quanto ao lançamento, em breve, de novas cultivares de arroz desenvolvidas e 
adaptadas para as condições de clima e solo do Estado do Tocantins. 

Entretanto para que os resultados das pesquisas agropecuária e ambiental possam 
se expandir e disponibilizar novas tecnologias para a sociedade é preciso discutir a sua 
forma de financiamento, bem como desenvolver maior interação com as empresas, que é 
entrave das parcerias público-privadas, lançando mão do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016). 

 

5. Pró-Reitoria de Extensão 
 

A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX é o órgão executivo responsável pelo 
planejamento, coordenação, promoção, articulação, avaliação, monitoramento, execução, 
controle, supervisão e registro das ações de extensão, cultura e assuntos estudantis, em 
consonância com os objetivos da Unitins e das políticas públicas da área. 

A extensão universitária consiste em um processo acadêmico definido e efetivado 
em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do/a estudante, 
na qualificação do/a docente e no intercâmbio com a sociedade, definindo-se como um 
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político.  Sua ocorrência, de forma 
indissociável com o ensino e a pesquisa, fortalece a aprendizagem pessoal, profissional e 
humana do/as acadêmicos/as ao possibilitar a vivência da teoria e prática para além dos 
muros da universidade. É por meio da extensão que a universidade dialoga e contribui com 
a articulação do conhecimento e dos saberes que transformam a sociedade.  

É por meio da extensão que a universidade estreita os vínculos com a sociedade e 
confere maior materialidade ao seu papel institucional ao promover ações que têm por 
finalidade aprofundar as relações de democratização e difusão do conhecimento acadêmico, 
reconhecendo os saberes populares e produzindo novos conhecimentos em relação 
dialógica e educativa com a comunidade. 

Durante o ano de 2018, a Proex, por meio da Diretoria de Extensão e pelas 
Coordenações de Extensão e Desenvolvimento Social; Programas, Projetos e Prestação de 
Serviços; Assuntos Estudantis e Registros e do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos – 
NEDIH promoveu ações com o objetivo de qualificar e visibilizar a extensão universitária 
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realizada pela Unitins, desenvolvidas com a participação dos acadêmicos, docentes, 
técnicos administrativos e a comunidade em geral.  
 
Principais obstáculos ou dificuldades  
Dentre os maiores desafios da Proex, em 2018, está a pouca institucionalização de projetos 
de extensão advinda da compreensão equivocada do que é extensão universitária pelos 
docentes da IES. Além de poucos recursos orçamentários para desenvolvimento das ações 
de extensão, pouco envolvimento dos discentes e docentes nos eventos de extensão 
universitária promovidos.  
 
Resultados parciais ou totais alcançados 
Aumento no número de institucionalização de projetos dos Câmpus do interior, além de 
institucionalização de programas culturais e esportivos no âmbito de todos os Câmpus. 
Implantação de bolsas de estágio não obrigatório; remodelação de eventos da Proex para 
direcionamento científico para alcançar a comunidade externa com mais efetividade; apoio 
de gestores municipais a fim de garantir o deslocamento e hospedagem dos conselheiros 
tutelares e de direitos para participação nas atividades ofertadas. 

5.1. Câmara de extensão 

 

 
A Câmara de Extensão é uma instância técnica, consultiva e deliberativa do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, vinculada à Pró-Reitoria de 
Extensão. Em 2018, a Câmara de Extensão realizou 11 (onze) reuniões e recebeu 30 (trinta) 
ações de extensão das quais deliberou e aprovou 25 (vinte e cinco). Neste mesmo ano, 
também foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e 
Conselho Superior Universitário (CONSUNI), o novo Regimento da Câmara.  

 
Comparativo dos quantitativos de reuniões e projetos avaliados pela Câmara de 

Extensão: 

2015 2016 2017 2018 

Reuniões da Câmara de Extensão 08 09 12 11 

Ações de extensão analisadas - - 35 30 

Ações de extensão aprovadas 17 27 29 25 

Ações de extensão em fase de diligência - - 17 12 

  
Demonstrativo de reuniões da Câmara de Extensão: 

Reunião da Câmara de Extensão (09/08/18). 
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Estudantil e Cultura 
 
Projeto Direito e cidadania 
 
 

 
 

O 
Esse projeto visa conscientizar alunos da educação de Jovens e Adultos da Escola 
Municipal Maria Júlia Soares Rodrigues sobre direitos e deveres que corroborem com 
exercício da cidadania. Isso ocorreu por meio do acesso ao conhecimento de normas 
atinentes aos direitos e garantias constitucionais, Lei Maria da Penha e Direito Individual do 
Trabalhador. Estão envolvidos três (03) docentes, seis (06) discentes e sessenta e nove (69) 
alunos da escola selecionada pelo projeto. 
 

Projeto Universidade em ação nas escolas de Ensino Médio de Augustinópolis 
e Sampaio 
 
                                                               
 
 
 
 
 

Projeto Direito e cidadania – Palmas/TO. 
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O projeto tem como objetivo promover o envolvimento dos discentes do Curso de 
Ciências Contábeis em ações extensionistas, bem como abordar conhecimentos sobre a 
importância da educação financeira e do consumo sustentável com alunos de escolas 
públicas. O projeto está sob a coordenação do professor Marcos Aurélio Cavalcante, do 
Curso de Ciências Contábeis, em Augustinópolis, e já atendeu 425 alunos do Ensino Médio, 
nas Escolas Manoel Vicente de Sousa e Escola Estadual Sampaio. Também participaram 
da primeira etapa do projeto dois (2) docentes e quatro (4) discentes. 

 
Projeto uma mão lava a outra: acadêmicos de enfermagem atuantes na 
prevenção da infecção hospitalar em acompanhantes e visitantes do Hospital 
Regional de Augustinópolis 

 
A finalidade desse projeto é envolver acadêmicos do Curso de Enfermagem na atividade de 
prevenção da infecção hospitalar em acompanhantes e visitantes do Hospital Regional de 
Augustinópolis, orientando-os sobre a prática da higienização das mãos. O público-alvo foi 
pacientes, visitantes e acompanhantes do Hospital Regional de Augustinópolis. O referido 
projeto está sob a coordenação dos professores Herculano Rodrigues e Katiane Gomes, do 
Curso de Enfermagem. Estiveram envolvidos nesse projeto treze (13) discentes, três (3) 
docentes e mil (1.000) pessoas, aproximadamente, da comunidade externa. O projeto 
finalizou suas atividades em agosto. 
 

Projeto Guardiões: um minuto vale uma vida 

Projeto uma mão lava a outra – Augustinópolis/TO. 
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O projeto teve como principal objetivo treinar policiais militares do 9º Batalhão de Polícia 
Militar de Augustinópolis para atuação adequada em situações de urgência/emergência. 
Além de qualificar os policiais militares, através de capacitação técnico-científica, para a 
identificação, abordagem e conduta adequada durante as situações de urgência/emergência 
em ocorrências policiais. O público-alvo do projeto foi os discentes do Curso de 
Enfermagem e policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar de Augustinópolis. Nesse projeto, 
participaram cento e noventa e três (193) pessoas, dentre as quais dezoito (18) são 
discentes, três (3) docentes e cento e setenta e dois (172) policiais. 

 
Projeto pré–vestibular solidário 

 
Projeto que visa preparação auxiliar para estudantes que pretendem fazer o Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, bem como vestibular da Unitins. Atende alunos com 
vulnerabilidade econômica, concluintes do Ensino Médio em escolas públicas, no município 
de Augustinópolis. Oferta aulas gratuitas de disciplinas que obrigatoriamente compõem a 
matriz de conhecimentos exigida como requisito para a realização das provas. Participam do 
projeto onze (11) discentes, um (01) docente e trinta e cinco (35) alunos da comunidade 
externa. 

Projeto Guardiões – Augustinópolis/TO. 

 

Projeto pré-vestibular solidário – Augustinópolis/TO. 
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Projeto Monitoramento Agrometeorológico e Previsão de Tempo e Clima para 
o Estado do Tocantins 
 

 

O projeto está em execução desde outubro de 2017 e tem como objetivo manter, 
continuamente, o monitoramento agrometeorológico no Estado do Tocantins de forma a 
gerar e fornecer informações que cheguem a tempo e de uso efetivo pela sociedade. O 
público-alvo do projeto são setores diversos da agropecuária e sociedade civil, tendo 
abrangência para os 139 municípios do Estado do Tocantins. A divulgação das informações 
é realizada através de boletins divulgados no portal da Unitins. Está sob a responsabilidade 
do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos da Unitins - NEMET/RH 

 
Projeto Declarando com sucesso IRPF – ITR 

 
O Projeto de Extensão Declarando com sucesso IRPF – ITR é uma iniciativa da 
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, do Câmpus de Augustinópolis, e está na sua 
3ª edição. O projeto busca ampliar o conhecimento teórico junto à comunidade acadêmica 
das rotinas desenvolvidas por um profissional de contabilidade. As atividades contribuíram 
no desenvolvimento de habilidades necessárias para a prestação de serviços à sociedade 
por meio da assimilação da legislação e da prática ao promover conhecimento teórico e 
prático acerca da Declaração do Imposto de Renda sobre Pessoa Física (DIRPF) e a 
Declaração do Imposto sobre a Renda de Propriedade Territorial Rural (DIRPF), além de 
atender os produtores rurais de forma gratuita e especializada. Foram envolvidos sessenta e 

Projeto Monitoramento Agrometeorológico – Palmas/TO. 

 

Projeto Declarando com sucesso IRPF-ITR – Augustinópolis/TO. 
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quatro (64) discentes e onze (11) docentes do Curso de Ciências Contábeis. O referido 
projeto atendeu noventa e três (93) produtores rurais que residem no município de 
Augustinópolis. 
 

Projeto Restauração Ecológico-econômica em áreas degradadas e alteradas 
no Estado do Tocantins (RESTAURA - TO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em parceria com a Seagro e Ruraltins, o projeto tem por 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. Durante a Agrotins/2018 foi realizada a doação de aproximadamente (duzentas 
mil) 200.000 sementes de vinte (20) espécies arbóreas para mais de quatrocentos (400) 
produtores rurais de oitenta (80) municípios do Tocantins. O projeto atende às propriedades 
rurais, lotes ou áreas públicas e abrange os municípios de Palmas, Porto Nacional, 
Miranorte, Lajeado, Aparecida do Rio Negro, Aliança do Tocantins e Monte do Carmo. Estão 
envolvidos dois (02) docentes da Unitins. 

 
Projeto Saúde mental: vigilância, prevenção e atenção ao suicídio 
 

 
O projeto tem como objetivo propiciar diálogo sobre o tema saúde mental e o suicídio 

de forma a evidenciar a importância da prevenção, bem como o estado de equilíbrio entre a 
pessoa e seu ambiente sociocultural nos espaços de trabalho, família, comunidade, entre 

Projeto Restauração Ecológico-econômica – Palmas/TO. 

 

Projeto Saúde mental – Palmas/TO. 
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outros, para alcançar o bem-estar e a qualidade de vida. O público-alvo do projeto são os 
alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Jorge Amado. Estão envolvidos nessa ação sete 
(7) discentes do Curso de Serviço Social, três (3) docentes e cento e cinquenta (150) alunos 
já foram beneficiados com as palestras. 

 

Projeto Contribuição da acupuntura associada a curativos no processo de 
cicatrização de pacientes acamados 
 
Realizado por docentes e discentes do Curso de Enfermagem da Unitins, o projeto teve 
como principal objetivo verificar a eficácia do uso de acupuntura no processo de cicatrização 
de lesões em pacientes acamados e com lesões crônicas. Foram atendidos usuários do 
sistema de saúde, além de discentes do Curso de Enfermagem. Participaram desse projeto 
cinco (5) discentes, três (3) docentes e três (3) pacientes acamados, do Setor São Pedro, 
em Augustinópolis – TO. O projeto finalizou em julho. 
 

Projeto interação empresa e escola 
 
O projeto teve como principal objetivo propiciar o uso da informação contábil para fins de 
crescimento e competitividade no mercado empresarial. O público-alvo foram as 
microempresas do município de Augustinópolis. O projeto ofertou oficinas direcionadas às 
áreas trabalhistas, gerencial, tributária, contábil e fiscal. As palestras abordaram os 
seguintes temas: deveres e direitos dos empregadores e empregados; tributação para 
microempresa; apuração de impostos; escrituração contábil; gestão e informação. O projeto 
finalizou em julho e envolveu quarenta e nove (49) participantes entre discentes docentes e 
comunidade externa. 

 

 
Projeto fortalecimento da cadeia produtiva do biodiesel no estado do 
Tocantins 
 
O projeto foi realizado em parceria com a Seagro e teve como principal objetivo ampliar e 
qualificar a cadeia de produção do biodiesel no estado do Tocantins, por meio de 
capacitação de técnicos (as) regionais, instalação de unidades de produção para pesquisas 
de oleaginosas e realização de seminário estadual sobre o Programa nacional de produção 
e uso de biodiesel. Participaram, como público-alvo, agricultores familiares, extensionistas 
rurais e instituições ligadas à cadeia do biodiesel. As atividades do projeto foram realizadas 
em dez (10) municípios do polo de produção Santa Rosa/TO e envolveram quinhentas e 
oitenta e quatro (584) pessoas entre discentes, docentes e comunidade externa. Esse 
projeto foi encerrado em agosto. 

 
Projeto a voz da rua: diagnóstico urbano participativo 

 
Vinculado aos cursos de Serviço Social e Direito da Unitins, esse projeto tem como principal 
objetivo realizar diagnósticos urbanos participativos em quatro regiões do município de 
Palmas/TO: Quadra 1306 Sul, Ocupação Pinheirinho Vive, no setor Santa Bárbara e no 
bairro Irmã Dulce. Os diagnósticos pretendem identificar os principais problemas sociais 
vivenciados pelos moradores das regiões mencionadas e subsidiar o poder público na 
implantação de políticas públicas que atendam às necessidades das populações que 
residem nessas regiões. O projeto tem participação de nove (9) discentes, cinco (5) 
docentes e já atendeu, aproximadamente, duzentas (200) pessoas da comunidade externa.  
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Projeto apoio para desenvolvimento e suporte de plataformas tecnológicas no 
Ruraltins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O projeto ocorre em parceria com o Ruraltins cujo objetivo é propiciar a intervenção 
prática dos estudantes da Unitins por meio do desenvolvimento de tecnologias que irão 
contribuir para sua formação profissional, bem como colaborar para a melhoria das ações do 
Ruraltins junto às comunidades do campo. A ação tem como público-alvo os técnicos do 
Ruraltins, produtores e agricultores do Estado do Tocantins. Aproximadamente quinhentas e 
seis (506) pessoas serão beneficiadas diretamente pelo projeto. Participam do trabalho 
cinco (5) discentes e dois (2) docentes do Curso de Sistemas de Informação da Unitins. 

 
Projeto disponibilização de conhecimentos ao público externo e à comunidade 
acadêmica a partir de ações educativas e dos resultados de pesquisas 
desenvolvidas pelo NUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto apoio para desenvolvimento e suporte de plataformas tecnológicas – 
Palmas/TO. 
 

Ações educativas desenvolvidas pelo NUTA – Porto Nacional/TO. 
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O projeto tem como objetivo atuar na geração e na democratização do conhecimento sobre 
patrimônio arqueológico, paleontológico e histórico cultural do Estado do Tocantins para a 
construção de um novo e amplo sucesso de valorização, preservação e conservação a partir 
da execução de ações educativas direcionada à sociedade do Tocantins. O público- alvo foi 
composto por estudantes e professores das redes de ensino de Palmas e Porto Nacional e a 
comunidade externa. Neste ano, já atendeu duzentas e quarenta e seis (246) pessoas da 
comunidade externa. 

 

Projeto Núcleo de Advocacia Voluntária Itinerante - NAVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse projeto tem como objetivo proporcionar atendimento jurídico às comunidades 
hipossuficientes de forma a promover acesso à justiça de forma gratuita comunitária e 
célere. O público-alvo é a sociedade como um todo, com foco nas comunidades carentes da 
cidade de Augustinópolis, além de cidades e povoados desprovidos de assistência judiciária 
gratuita, no extremo norte do Tocantins. Estão envolvidos no projeto discentes matriculados 
em todas as disciplinas de estágio supervisionado em 2018.2, docentes do NPJ, 
coordenador do NPJ e comunidade externa, representantes do ministério público, defensoria 
pública, ordem dos advogados do Brasil e tribunal de justiça, totalizando cento e duas (102) 
pessoas envolvidas.  

 

Projeto comunidade quilombola: a universidade construindo conhecimento 
acerca de suas vivências 

 
Perceber a importância das vivências e experiências culturais da Comunidade Quilombola 
Ilha de São Vicente ao desenvolver atividades educativas, culturais e pesquisa de campo 
como contribuição para a comunidade quilombola é o objetivo do projeto. O público-alvo é 
formado pela comunidade quilombola e os acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia, 
do 3º e 4º período do Câmpus de Araguatins, oportunizando a eles a vivência e construção 
de novos saberes no contexto da comunidade quilombola. 

 

Projeto ações e intervenção em condições de saúde mental de estudantes da 
Unitins 
 
A partir da constatação de que jovens ingressam na universidade cada vez mais cedo, esse 
projeto tem o objetivo de prestar apoio psicológico e de saúde mental aos estudantes da 
Unitins. O público-alvo são os discentes e funcionários do Câmpus Augustinópolis. O projeto 

Projeto NAVI – Núcleo de Advocacia Voluntária Itinerante – Augustinópolis/TO. 
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iniciou em agosto e estão envolvidos docentes e discentes. Já realizou vinte e sete (27) 
atendimentos.  

 

Projeto oficinas de letramento: práticas de leitura e escrita no Ensino 
Fundamental II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tem como objetivo promover o envolvimento dos acadêmicos em ações extensionistas, bem 
como contribuir na formação complementar dos acadêmicos-estagiários do curso por meio 
da realização de oficinas de letramento. O público-alvo são alunos do 6º ano do ensino 
Fundamental II, da Escola Estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho, em Araguatins. Estão 
envolvidos dois (02) docentes, seis (06) discentes e trinta e três (33) pessoas da 
comunidade externa. O projeto iniciou em agosto. 

 
Projeto Câmpus no campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esse projeto objetiva fortalecer as comunidades do campo do entorno de Palmas e Porto 
Nacional por meio de ação articulada e propositiva de forma a promover o desenvolvimento 
sustentável e humano. O público-alvo do projeto são 210 famílias de agricultores familiares 

Oficinas de letramento – Araguatins/TO. 

 

Projeto Câmpus no campo – Palmas/TO. 
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do município de Palmas e Porto Nacional. As ações realizadas neste ano foram as 
seguintes: implantação da rede de energia elétrica no Assentamento Brejo Verde e 
participação dos produtores rurais na Oficina Agosto Verde, realizada pela Seagro/ 
Semed/Seder. Participam do projeto três (03) docentes e três (03) discentes. Foram 
atendidos trinta (30) produtores rurais. O projeto está em execução. 

 

Programa Casa práxis 
 
É ação de extensão que visa proporcionar uma devolutiva à sociedade do Tocantins ao 
reconhecer a responsabilidade social da extensão da Unitins. Envolve todos os Câmpus da 
universidade (Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas). Promove a participação do 
corpo discente e docente de todos os cursos existentes na instituição. De forma 
interdisciplinar, veicula os saberes e práticas construídos na formação acadêmica para o 

enfrentamento de desigualdades sociais. Atualmente, os acadêmicos do Curso de Sistemas 

de Informação estão desenvolvendo, no âmbito da Casa práxis Palmas, três modelos de 
páginas para que os funcionários da APAE escolham um como seu site. 

 

Programa de sensibilização e conscientização rural sobre uso e descartes de 
resíduos de agrotóxicos no Assentamento Rural Serra do Taquaruçu - TO 

 
Esse trabalho faz parte do projeto de extensão Câmpus no campo e visa elaborar um 
programa de conscientização entre os agricultores do Assentamento Serra do Taquaruçu 
(Distrito de Palmas – TO), sobre a problemática do uso e descarte indevido de agrotóxico. 
Foram realizadas palestras, oficinas e dia de campo com atividades práticas sobre o uso 
correto do descarte dos resíduos de agrotóxicos. Participaram quinze (15) produtores rurais, 
dois (02) discentes e um (01) docente nessa ação. 

 
Programa Escola de Línguas  

 
A Escola de Línguas da Unitins tem como objetivo oportunizar ensino de qualidade nas 
modalidades presencial e de educação a distância (EaD) dos cursos de línguas estrangeiras 
e de libras básico nos Câmpus de Palmas, Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis/TO.  
 
Visa preparar os cursistas para práticas comunicativas formais a fim de atender às 
exigências acadêmicas, pessoais e profissionais, bem como as práticas de inclusão. O 
público-alvo é formado por docentes, discentes, técnicos administrativos da Unitins e 
pessoas da comunidade externa. Em 2018, foram realizados quatorze (14) cursos dos quais 
quatro (04) aconteceram na modalidade de educação a distância (EaD) e dez (10) na 
modalidade presencial, totalizando quatrocentos e cinco (405) ofertas de vagas, conforme 
detalhamento a seguir: 

 
Modalidade Educação a Distância (EaD) 

Os cursos na modalidade de educação a distância foram desenhados, especialmente, para 
atender os Câmpus universitários da Unitins, nas cidades de Augustinópolis, Araguatins e 
Dianópolis, todos localizadas no Estado do Tocantins. 

 03 cursos de Espanhol introdutório cujo objetivo geral foi desenvolver a 
oralidade (compreensão e expressão oral), escrita (compreensão e expressão 
escrita) e a compreensão auditiva em nível básico em Língua Espanhola. Foram 
contempladas 129 pessoas. Ambos com carga horária de 60 horas cada. 

 01 curso de Libras básico cujo objetivo geral foi prover subsídios gramaticais 
introdutórios da Língua Brasileira de Sinais.  O curso foi desenhado, especialmente, 
para atender às demandas referentes à inclusão, proporcionando aos cursistas o 
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conhecimento de uma nova língua natural de modalidade gestual a fim de gerar 
competências comunicativas que valorizam a inclusão e a compreensão da 
identidade e da cultura da comunidade surda. Foram contempladas sessenta (60) 
pessoas. A carga horária foi de 40 horas cada. 

 
Modalidade presencial.  

Os cursos na modalidade presencial foram desenhados para atender à demanda apenas do 
Câmpus de Palmas/TO. Dois cursos de Espanhol básico I e II cujo objetivo geral foi 
desenvolver a oralidade (compreensão e expressão oral), escrita (compreensão e expressão 
escrita) e a compreensão auditiva em nível básico, na Língua Espanhola. Foram 
contempladas quarenta e oito (48) pessoas. Ambos tiveram carga horária de 60 horas cada. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 02 Cursos de Inglês Básico I e II 

 
 

O objetivo geral foi ofertar o ensino da Língua Inglesa por meio da abordagem 
de suas diversas habilidades (listening, reading, writing and speaking), bem como 
apresentar aspectos culturais dos países falantes da Língua Inglesa a fim de 
capacitar o cursista a se comunicar em Inglês de forma básica e objetiva, por meio 
de comunicações orais e escritas. Foram contempladas quarenta e quatro (44) 
pessoas e ambos os cursos tiveram carga horária de 60 horas cada. 

 

Espanhol básico (1º e 2º semestre/18). 
 

Inglês Básico (1º e 2º semestre/18). 
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 03 Cursos de Inglês instrumental 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O objetivo geral foi a leitura instrumental em Língua Inglesa (English for specific 

purposes) cuja metodologia desenvolve técnicas e estratégias com vistas a habilitar o leitor 
na compreensão, interpretação e avaliação de textos em inglês acerca de áreas específicas. 
A finalidade é desenvolver a habilidade de leitura (reading) para que os cursistas possam 
adquirir competências necessárias para lerem adequadamente textos em língua inglesa. 
Foram contempladas cinquenta e nove (59) pessoas e ambos os cursos tiveram carga 
horária de 40 horas cada. 
 

 03 Cursos de Libras 
 

 
Tendo como objetivo geral prover subsídios gramaticais introdutórios da Língua 

Brasileira de Sinais, o curso foi desenhado, especialmente, para atender às demandas 
referentes à inclusão de forma a proporcionar aos cursistas o conhecimento de uma nova 
língua natural de modalidade gestual a fim de gerar competências comunicativas que 
valorizam a inclusão e a compreensão da identidade e da cultura da comunidade surda. 
Foram contempladas sessenta e cinco (65) pessoas e os cursos tiveram carga horária de 40 
horas cada. 

 
Prestação de serviços  
 
Projeto Unifarma 

Inglês instrumental (1º e 2º semestre/18). 

Libras (1º e 2º semestre/18). 
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Para promover a interação prática dos estudantes de Enfermagem da Unitins com a 
disciplina de farmacologia e fornecer orientação à comunidade acadêmica acerca dos 
medicamentos de venda e uso livre, foi proposto esse projeto sob a coordenação do Curso 
de Enfermagem de Augustinópolis. A ação que está sendo desenvolvida é o treinamento 
dos discentes envolvidos através da disciplina de farmacologia. Há trinta e quatro (34) 
discentes e um (01) docente envolvido.  

 
Curso soluções tecnológicas para propriedades rurais 

 
O curso Soluções tecnológicas aconteceu no período de 25 a 29 de junho com o objetivo de 
capacitar os técnicos, agricultores e professores do Estado do Tocantins a entender a 
propriedade rural no âmbito ambiental e jurídico e desenvolver a capacidade de propor 
soluções tecnológicas para os pequenos produtores. Teve como público alvo 
pesquisadores, professores e técnicos extensionistas que desenvolvem trabalhos em 
comunidades rurais. Participaram 28 pessoas entre discentes, docentes e pessoas da 
comunidade externa.  
 

Curso Manejos de sistemas agroflorestais - SAF I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O curso Manejos de Sistemas Agroflorestais - SAF I aconteceu entre os dias 14 a 17 
de agosto e capacitaram técnicos, agricultores e professores do Estado do Tocantins no uso 
de tecnologias que permitam a consolidação de um sistema agroflorestal de produção 
competitivo, bem elaborado e que atenda às demandas dos produtores rurais. Participaram 
discentes, docentes e comunidade externa no total de trinta e uma (31) pessoas. 

 

Curso Viabilidade econômica dos sistemas agroflorestais - SAF II 
 
O objetivo principal do curso foi capacitar o participante a calcular o custo da 

produção de sistemas agroflorestais e tempo de retorno do projeto para decidir se o sistema 
é viável ou não. Foram desenvolvidas habilidades técnicas, financeiras e noções de 
administração e matemática financeira, além de interpretação do resultado financeiro na 
planilha do Excel. Participaram dessa ação: discentes, docentes, técnicos e produtores 
rurais, totalizando trinta e quatro (34) pessoas. 
 

Manejos de sistemas agroflorestais – Palmas/TO. 
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Minicurso: Estratégias na atenção ao uso de álcool e drogas nas escolas  

  
O evento foi realizado no dia 23 de maio e apresentou medidas para a abordagem do tema 
no ambiente escolar com a inserção do tema no Projeto Político Pedagógico da escola. 
Integrar o debate ao currículo escolar; adequação das ações à faixa etária e realidade social 
dos estudantes; metodologias baseadas no diálogo, na participação ativa dos alunos, na 
reflexão e no desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais.  
 
Nesse sentido, a Unitins, por meio da Pró-reitora de Extensão, em parceria com o Centro 
Regional de Referência sobre drogas da região centro-sul (CRR), ligado à UFT, promoveu o 
curso intitulado “Estratégias de atenção aos estudantes usuários de álcool e outras drogas 
no ambiente escolar”, ministrado pela professora mestre, Cristiane Roque, com colaboração 
dos acadêmicos de Direito/UFT, Arthur, Jhulia e Mateus.  
 

Evento Exposição didática de solos 

  
 
O referido projeto tem por objetivo manter um espaço de popularização científica que possa 
receber alunos, professores e agricultores para validar experiências didáticas sobre solos 
nas edições da Feira Agropecuária do Tocantins - Agrotins. O público-alvo são professores 
e alunos do Ensino Fundamental, Médio e Técnico, alunos dos cursos de graduação de 
outras universidades, produtores rurais, extensionistas de todas as áreas. Neste ano foram 
envolvidos dois (02) docentes e vinte e seis (26) discentes. 

 

Exposição didática de solos – Palmas/TO. 

Minicurso: estratégias na atenção ao uso de alcool e drogas nas escolas – Palmas/TO. 
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Evento Plano de negócios: auxiliando a comunidade na criação, 
desenvolvimento e avaliação de novos negócios  

 
O evento aconteceu entre os dias 02/04 a 15/05, no município de Dianópolis, com o 

objetivo de promover orientação e apoio gratuito ao público do município interessado no que 
se refere à importância de plano de negócio para abertura de uma empresa. O projeto 
apresentou técnicas para a elaboração de pesquisas de mercado que possibilitarão maior 
conhecimento dos clientes, fornecedores e concorrentes. Além de orientações para a 
construção de um plano de negócio para os pequenos empreendedores. Foram envolvidos 
três (03) docentes, dezesseis (16) discentes e três (03) pessoas da comunidade externa. 

 

Evento I Simpósio de qualidade da assistência de Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O evento aconteceu nos dias 23 e 24 de maio e teve como tema a “Qualidade da 
assistência de enfermagem fundamentada na segurança do paciente”. O objetivo foi debater 
as principais práticas utilizadas para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, além 
de apresentar aos participantes os principais conceitos relacionados à segurança do 
paciente em unidades de saúde. Nesse evento foram envolvidos treze (13) discentes, nove 
(09) docentes e cento e cinquenta (150) pessoas da comunidade externa.  

 
Evento pais presentes, mães contentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Simpósio de qualidade da assistência de Enfermagem – Augustinópolis/TO. 

Pais presentes, mães contentes – Augustinópolis/TO. 
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Esse evento aconteceu nos dias 27 e 28 de março, cujo objetivo foi ofertar ações de 
promoção, prevenção e bem-estar físico e mental de saúde das gestantes e seus parceiros, 
nas USF de Praia Norte e Augustinópolis. O público-alvo foram as gestantes e os seus 
parceiros que são atendidos nas USF’s de Praia Norte e Augustinópolis e os discentes do 7º 
período do Curso de Enfermagem. Coordenaram o evento o professor Maikon Chaves e a 
professora Renata Ribeiro. Nessa ação, participaram trinta e sete (37) discentes, dois (02) 
docentes e sessenta e quatro (64) pessoas da comunidade externa. 

 

Evento III Empreembico - Encontro de empreendedores de Augustinópolis 
 
 

 

O evento aconteceu no dia 07 de novembro, em Augustinópolis, com objetivo de debater 
ideias de empreendimentos inovadores na gestão contábil com foco no planejamento 
estratégico. Na oportunidade, o evento contou com a presença de profissionais e gestores 
do município, discentes da Unitins dos cursos de Ciências Contábeis, Enfermagem e Direito, 
totalizando, aproximadamente, cento e setenta e quatro (174) pessoas. 

 
Evento cuidadores de corpo e alma: conscientização para o cuidado da saúde 
mental e prevenção do suicídio e o uso de álcool e outras drogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro de empreendedores de Augustinópolis/TO. 

 

Evento: Cuidadores de corpo e alma – Augustinópolis/TO. 
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O evento aconteceu no dia 27 de setembro com a temática “Conscientização para o 

cuidado da saúde mental e prevenção do suicídio e o uso de álcool e outras drogas”. O 
evento discutiu temas direcionados para a prevenção do suicídio entre adolescentes, 
conscientização acerca dos riscos que o álcool e outras drogas podem causar à saúde 
física, psíquica e social. Além disso, trabalhou a educação em saúde com a adoção de 
práticas saudáveis para o corpo e mente. Discentes, docentes e comunidade externa, 
participaram dessa ação, totalizando cento e vinte (120) pessoas, aproximadamente. 

 
Evento Outubro Rosa: conscientização sobre o câncer de mama e útero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse evento aconteceu nos dias 26 e 30 de outubro, em Augustinópolis e Praia Norte. O 
objetivo foi sensibilizar, orientar e prevenir novos casos de câncer de mama e útero dentro 
da programação do Outubro Rosa, campanha internacional de prevenção ao câncer. Foram 
realizadas ações direcionadas às mulheres para promoção da saúde e prevenção do 
câncer. Participaram discentes, docentes e comunidade externa, totalizando cento e 
quarenta e nove (149) pessoas. 

 

Evento Semana acadêmica do Curso de Serviço Social 
   

 

Conscientização sobre o câncer de mama e útero – Augustinópolis/TO. 

Semana acadêmica do Curso de Serviço Social – Palmas/TO. 
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O evento foi realizado nos dias 23 e 24 de outubro e teve como objetivo promover o 
conhecimento teórico e prático das temáticas pertinentes ao Curso de Serviço Social, refletir 
sobre possíveis produções acadêmicas no tripé ensino, pesquisa e extensão, além de 
realizar palestras com os profissionais do Serviço Social sobre suas práticas na gestão. 
Participaram discentes, docentes e comunidade externa, aproximadamente cento e vinte 
(120) pessoas. 

 
Evento Semana acadêmica do Curso de Sistemas de Informação 

  
Esse evento aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro e possibilitou aos acadêmicos e 

egressos da Unitins a oportunidade de complementarem sua formação na área, além de 
conhecerem o que há de atual no mercado de trabalho no âmbito de tecnologia. A finalidade 
é abrir portas para novos projetos de pesquisa e extensão, além da integração entre os 
estudantes, profissionais da área e pesquisadores. Foram realizadas palestras e minicursos 
que envolveram o público constituído por docentes, discentes e comunidade externa, 
totalizando sessenta e nove (69) pessoas.  

 

Evento Semana acadêmica do Curso de Direito 

  
A Semana acadêmica do Curso de Direito aconteceu nos dias 19 a 21 de novembro, 

no auditório da Sede Administrativa da Unitins, em Palmas. Discutiu temas sobre a Lei de 
proteção de dados pessoais; marco civil da internet; conciliação e mediação; Lei de 
responsabilidade fiscal e a posse do novo Centro Acadêmico. O evento contou com a 

Semana acadêmica do Curso de Sistemas de Informação – Palmas/TO. 

 

Semana acadêmica do Curso de Direito – Palmas/TO. 
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participação de cem (100) pessoas entre discentes, docentes e pessoas da comunidade 
externa. 

 
 
 

5.3 Núcleo de Estudo em Direitos Humanos – NEDIH 

 
O NEDIH desenvolve atividades em direitos humanos na área de ensino, pesquisa e 
extensão. Promove o intercâmbio técnico-científico entre universidades, centros de 
pesquisas e de ensino e entidades de defesa e promoção em direitos humanos, públicos e 
privados, em nível estadual. Além disso, organiza e participa de eventos científicos, 
atribuindo publicidade institucional aos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo núcleo e 
fomenta o debate sobre os direitos humanos na comunidade acadêmica, bem como na 
sociedade em geral.  
 
Ações desenvolvidas no âmbito do NEDIH: 

 

 Cinema na escola: luz, câmara, educação. 

 
Tem como finalidade promover debates e inserir o cinema no processo de ensino-
aprendizagem a fim de despertar consciência crítica sobre direitos humanos e a afirmação 
desses direitos, tendo em vista a construção de uma sociedade justa, equitativa e 
democrática. Nos dias 10/04, 12/04, 24/04, 26/04, 08/05, 10/05, 23/05, 24/05, 23/08 e 28/08 
foram realizadas ações em duas escolas da rede pública de ensino de Palmas/TO, as quais 
são: Escola Municipal Beatriz Rodrigues Siqueira Campos e na Escola Municipal Mestre 
Pacifico Siqueira Campos, ambas com a turma do 8º ano. Participaram trezentas e quarenta 
e oito 348 alunos nos quatro encontros. 

 

 II Colóquio interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão 
 

 
 
 
 
 
 

 

Atividade do Cine na escola – Palmas/TO. 

Abertura de simpósios temáticos no II colóquio interdisciplinar – Palmas/TO. 
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O objetivo é fortalecer o processo de formação superior a partir do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no processo formativo dos estudantes 
universitários. O evento foi realizado nos dias 07 e 08/06. No primeiro dia, aconteceu a 
conferência de abertura com o tema Direitos Humanos, Educação e Conflitos Sociais. E, no 
dia conseguinte, foram realizados simpósios temáticos com o objetivo de oportunizar aos 
acadêmicos a apresentação de suas pesquisas desenvolvidas ou já que foram finalizadas. 
Nos dois dias, o evento contabilizou a participação de cento e onze (111) pessoas.  

 

 Grupo de estudo em direitos humanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O grupo de estudos visa estudar a realidade social a partir da dimensão teórica e da práxis, 
sobretudo, a partir de estudos de caso. Isso possibilita levar o grupo a produzir e investigar 
sobre o eixo temático. Os encontros acontecem quinzenalmente. No período de maio a 
setembro de 2018, foram realizados 06 (seis) encontros no Câmpus Graciosa dos quais 
participaram 40 acadêmicos matriculados e servidores técnico-administrativos. 

 

 I Semana de Direitos Humanos da Unitins 

Abertura da I Semana de Direitos Humanos – Palmas/TO. 

Grupo de estudo em direitos humanos – Palmas/TO. 
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Teve como objetivo fomentar discussões sobre os principais debates atuais na área dos 
direitos humanos, bem como de sua articulação com os debates educacionais, políticos, 
antropológicos e sociológicos. Além de ampliar o diálogo da universidade com os grupos 
sociais e culturais do estado. O evento foi realizado de 16 a 18/10. Na cerimônia de 
abertura, ocorreu a apresentação cultural do grupo Abi Axé Egbé, da Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), que também participou do evento. Durante uma hora de show, o grupo 
executou músicas e danças africanas e afro-brasileiras como danças tribais, danças dos 
orixás, afoxé, samba-reggae e samba de roda.  
 
Esse é um exemplo de atitude efetiva em defesa dos direitos humanos. Além do show de 
abertura, aconteceram oficinas, minicursos, simpósios temáticos, mesas redondas e 
conferências. Além disso, houve apresentação de pesquisas de iniciação científica no 
Simpósio temático que inclui trabalhos de professores e de alunos de pós-graduação. 
Participaram do evento trezentas e oitenta e oito (388) pessoas. 

 

 I Seminário sobre direitos das pessoas com deficiência 

 

O Seminário foi realizado no dia 29 de junho, em parceria com a Secretaria de Cidadania e 
Justiça (SECIJU), que debateu a Lei Brasileira de Inclusão e outras questões pertinentes à 
pauta, como acessibilidade e direitos humanos. O objetivo foi promover discussões a 
respeito das possibilidades de inclusão para pessoas com deficiência e apresentar avanços 
na legislação e desafios com informações para sociedade a partir da ótica da população 
deficiente que sofre com dificuldade de acesso aos direitos garantidos. O Seminário contou 
com noventa (90) participantes. 

 

 
5.4. Assistência estudantil e cultura 

 
A assistência estudantil consiste na construção de estratégias no âmbito da universidade 
para garantir acesso, permanência e conclusão do curso superior, com condições dignas e 
respeitosa melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, encarada como 
parte do processo educativo, associado à pesquisa, ensino e extensão. Sentido atribuído 
também à cultura que, além disso, é um campo de oportunidades para se produzir e 
compartilhar saberes em diferentes níveis de aprendizagem, possibilitando o 
desenvolvimento acadêmico com vistas ao respeito e valorização.  
 
 
 
 

Seminário sobre direitos das pessoas com deficiência – Palmas/TO. 
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5.5. Estágio não obrigatório 
 

 
O estágio não obrigatório é uma atividade educativa de natureza opcional e visa à 
articulação da teoria com a prática, como instrumento de integração, por meio da vivência 
de situações reais de trabalho, aperfeiçoando o conhecimento técnico, cultural, científico. 
Além de relacionamento interpessoal humanizado. O estágio não obrigatório foi fortalecido e 
intensificado como estratégia para permanência estudantil.  
 
Para tanto, em 2018, foram encaminhados setenta e três (73) novos estudantes para campo 
de estágio não obrigatório. Desses, onze (11) são estudantes selecionados através do Edital 
nº 05 e 09/2018 da própria universidade como campo de estágio não obrigatório. Além dos 
encaminhamentos, houve também acompanhamento sistêmico de cento e trinta e cinco 
(135) acadêmicos em campos de estágio não obrigatório, incluindo os estudantes que 
iniciaram em 2017. E ainda foram celebrados sete (07) novos convênios de estágio, 
firmando parcerias com: Blaise Pascal; Centro de Desenvolvimento Profissional - Cedep; 
Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda - Nube; Prefeitura de Araguatins; Secretaria de 
Infraestrutura de Palmas; Fecomércio Tocantins de Pesquisa e Desenvolvimento; Sinax 
integração e Gestão de Processos Ltda.  
 
Essas ações possibilitaram novas oportunidades e manutenção dos acadêmicos da Unitins 
no campo de estágio por meio de promoção e divulgação do estágio não obrigatório; 
acompanhamento administrativo por meio de atendimentos e orientações às concedentes e 
estagiários; mobilização dos acadêmicos para regularização da documentação de estágio; 
produção de materiais de divulgação como manual de procedimentos e orientações, banner 
e flyers. 

 
5.6. Fortalecimento estudantil 
 
Conhecer a realidade dos estudantes da Unitins é de suma importância para alinhar 
estratégias e ações direcionadas para o bem-estar e permanência. Nesse sentido, a 
coordenação de assuntos estudantis e registros realiza reuniões juntamente com 
representantes discentes. Como também se encontra como canal aberto para discutir 
questões inerentes à vivência cotidiana na universidade. Importa, nesse aspecto, debater os 
principais aspectos e ações da universidade que possam afetar diretamente os estudantes, 
fortalecendo modelo participativo de gestão. 
 

Assinatura de Termo de convênio e parceria com a OAB – subseção Dianópolis / Assinatura de 
termos de compromissos de estágio não obrigatório em Palmas. 
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5.7. Cultura, integração e esportes 

 
A cultura, integração e esporte são ações desenvolvidas para promover o 

fortalecimento de vínculos, respeito às diversidades, compartilhamento dos saberes, 
qualidade de vida e inclusão social no âmbito da universidade. Desse modo, foram 
desenvolvidas as seguintes ações, em 2018: 

 

 Unidiversidade cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projeto foi idealizado na universidade como um espaço de integração entre a academia e 
o universo de expressões culturais do estado para troca de vivências e práticas em torno da 
produção de conhecimento. O foco é garantir a participação de toda a academia (gestores, 
docentes, discentes, colaboradores) e a comunidade local com o objetivo de difundir e 
divulgar a cultura local.        
 
É fundamental que a universidade construa uma política de cultura que garanta a 
participação das inúmeras expressões da cultura popular e cultura de massas existentes no 
estado e em especial na localidade onde estão localizados os Câmpus universitários. Essas 
ações devem fomentar a necessidade de preservar a diversidade cultural de forma a 
assegurar o reconhecimento, o respeito e a garantia dos direitos culturais, isto é, o direito à 
própria cultura, à produção cultural e ao acesso à cultura.    
 
O evento foi realizado no mês de abril do corrente ano nos Câmpus de Augustinópolis, 
Araguatins e Dianópolis. No Câmpus de Palmas, foi realizado no mês de outubro, na I 
Semana Nacional de Direitos Humanos: perspectivas e desafios. O referido projeto teve a 
participação de oitocentos e oitenta (880) participantes entre acadêmicos, discentes 
docentes e comunidade externa. 

 
 

Peça teatral “Zé Congresso rumo ao palácio Propina” / Momento musical: Acadêmico Matheus –
Dianópolis/TO. 
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 Calouração 2018/1 

 
O evento foi realizado em fevereiro, destinado aos acadêmicos matriculados nos quatro (04) 
Câmpus universitários, situados nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e 
Palmas. Tem como objetivo acolher e ampliar a participação, integração, além de 
proporcionar aos novos estudantes atividades distintas das que eles farão no cotidiano do 
curso que escolheu e também da rotina universitária. As programações foram propostas 
com a realização de atividades de acolhimento e integração. Participaram aproximadamente 
setecentos e quarenta e seis (746) acadêmicos. 

 
 A Semana de recepção dos calouros 2018/2 

  

 
Essa atividade teve como objetivo proporcionar momento de acolhimento e apresentação da 
universidade para os novos estudantes e ocorreu entre os dias 06 e 09 de agosto do 
corrente ano, com parceria do Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (Nape). Na 
programação, teve apresentação do corpo diretivo da instituição; bate-papo sobre a 
importância do ensino superior, mediado pelo professor MSc. Luiz Gustavo Santana; rodas 
de conversas com os egressos dos quatro cursos do Câmpus de Palmas, além de 
atividades específicas de cada curso. 
 
O evento teve a participação de cento e sessenta (160) novos alunos que ingressaram por 
meio do sistema Sisu, com atividades acadêmicas para o semestre 2018/2, nos cursos de 
Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistema de Informação no Câmpus de 
Palmas. Não houve ingressantes para os demais Câmpus. 

Calouração - Câmpus de Augustinópolis/TO e Dianópolis/TO. 

Acadêmicos durante oficina temática – Palmas/TO. 
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 Caipiritins 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A festa junina da Unitins ocorreu no dia 09 de junho com objetivo de dar visibilidade e 
fomentar a expressão cultural no ambiente da universidade, além de promover integração 
entre a comunidade acadêmica. Essa festa já é tradição no estado e, no evento promovido 
pela IES houve muitas comidas típicas, músicas, forró, dança de quadrilha e festividade. O 
evento, realizado no Câmpus de Palmas, teve amplo apoio da Coordenação de Assuntos 
Estudantis e contabilizou a presença de aproximadamente 300 pessoas. Os demais 
Câmpus não realizaram o evento. 

 

 Jogos Internos da Unitins (Jiuni) 
 
Esse evento tem como finalidade promover integração entre a comunidade 

acadêmica dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, por meio de 
atividades de formação profissional e desportivas. Além de proporcionar o desenvolvimento 
integral e incentivo à prática de atividades físicas. O Jiuni aconteceu em duas etapas 
conforme a seguir:  

 
Etapa local 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caipiritins – Palmas/TO. 

Etapa local - Câmpus de Palmas/TO e Augustinópolis/TO. 
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Os Jogos Internos da Unitins (Jiuni) – etapa local - aconteceram, conforme calendário 
acadêmico 2018/1, em todos os Câmpus da instituição cuja finalidade é promover a 
integração e prática do esporte. No Câmpus Palmas, o Jiuni aconteceu em sua VIII edição 
nos dias 19 e 20 de maio e certificou cento e cinquenta e quatro (154) participantes. No 
Câmpus Augustinópolis, foi realizado nos dias 25 e 26 de maio, com certificações de cento e 
quarenta e oito (148) participantes. No Câmpus Araguatins, no dia 26 de maio, com 
duzentas e oitenta e uma (281) pessoas certificadas. E no Câmpus de Dianópolis, foi 
realizado nos dias 09 e 10 de junho com cento e cinquenta (150) pessoas certificadas. Em 
todos os Câmpus os jogos foram organizados pela comunidade acadêmica com participação 
protagônica dos alunos. Nessa etapa, os jogos aconteceram em seis modalidades: futsal, 
handebol, voleibol, xadrez, tênis de mesa e jogo de cartas (truco e uno).  

 
Etapa estadual 

 
 

A etapa estadual foi sediada pelo Câmpus de Dianópolis, nos dias 16 e 17 de novembro, e 
integrou acadêmicos de todos os Câmpus da IES. Participaram dessa segunda etapa os 
estudantes e servidores da instituição que foram classificados nas etapas locais de seus 
respectivos Câmpus. No evento, foram inscritos duzentos e trinta e cinco (235) atletas nas 
modalidades de futsal masculino/feminino, vôlei masculino/feminino, xadrez e truco (misto). 
Participaram também nove (09) árbitros/as e quatrocentos e cinquenta (450) acadêmicos e 
torcedores. 
 

5.7. Projeto qualidade de vida e esportes  

Avaliação física – Palmas/TO. 

Etapa estadual – Dianópolis/TO. 
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Esse projeto tem por finalidade ofertar esporte e atividade física, gratuitamente, aos 

acadêmicos e servidores da Universidade Estadual do Tocantins. As modalidades de 
treinamento funcional, grupo de corrida, caminhada orientada e atletismo são ofertados às 
segundas e quintas-feiras, no período matutino (7h45min) e também vespertino (17h30min) 
no complexo de atletismo da UFT, parceira no projeto. Aproximadamente sessenta (60) 
acadêmicos e doze (12) servidores se inscreveram. O procedimento de avaliação física é 
contínuo para todos os iniciantes nas atividades físicas e é repetido no fim de cada semestre 
com a finalidade de obter dados para traçar o perfil benéfico das atividades desenvolvidas. 

 
Nos Câmpus de Dianópolis, Araguatins e Augustinópolis está sendo formalizado um termo 
de parceria com as escolas onde funcionam atividades normais da instituição para utilização 
da quadra esportiva que visa assegurar local e horário para a prática esportiva dos referidos 
Câmpus. 
 

5.8. Atividades culturais 

 Semana pedagógica 

 

A Semana pedagógica da Unitins aconteceu nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto. Teve 
a participação da Pró-Reitoria de Extensão na composição da programação cultural com 
apresentação para cada dia: Eduarda Ruas e Frank Alves, Família Vida Nova e Guido 
Jargões. 

 

 Recepção aos servidores da Unitins com música instrumental 
 

 

 

 

 

 

Apresentação cultural na Semana pedagógica – Palmas/TO. 

Acolhida dos servidores na sede da Unitins – 
Palmas/TO. 
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No dia 06 de setembro, os servidores foram recepcionados com música instrumental de 
Teógenes Sá e o pianista Maestro Nilson Adriano Siqueira do Nascimento, na sede da 
Unitins. Essa atividade da Pró-Reitoria de Extensão teve a finalidade de aproximar a 
comunidade acadêmica dos produtores de arte e também a apreciação de culturas diversas 
a fim de que sejam apreciadas e valorizadas. Além de proporcionar momento de leveza e 
descontração nas atividades institucionais. 
 

 Apresentação cultural na I Semana de Direitos Humanos da Unitins 

 

Nos dias 17 e 18 de outubro, na I Semana de Direitos Humanos da Unitins, a Pró-Reitoria 
de Extensão realizou apresentação cultural do grupo de percussão Arte-fato e do grupo 
Sombras do Hip Hop, associação fundada por dançarinos de Break dance em Palmas com o 
objetivo de difundir a cultura hip hop e incentivar a dança. O objetivo da Pró-Reitoria de 
Extensão foi aproximar a universidade das expressões de arte da cidade e seu entorno ao 
criar espaço para que a produção, as perspectivas e os desafios desses grupos sejam 
visíveis na sociedade. O público foi de aproximadamente cento e cinquenta (150) pessoas.  

 
 Dia do servidor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação cultural durante a realização da I Semana de Direitos Humanos - Palmas/TO. 

Apresentações artísticas de servidores da instituição – Palmas/TO. 

https://www.facebook.com/teo.sa?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDtYoCoC-8RO1E81RkZguF1GU-BVkla-0skJIohqvlOa9jq9SS2HSrNGNvY25uWxgVzveA4B1GESI2D&fref=mentions
https://www.facebook.com/nilsonadriano.siqueiradonascimento?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDKhZ7yPSCgZDmcRzJAVjOuYL0UKzdUanADF7scz_aQG1n8gqGz9nwY-78UpIAJK-iV8ed0Wd5D-TNp&fref=mentions
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No dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor. E, como essa data ocorreu no 
domingo, a comemoração dos servidores da Unitins aconteceu no dia 1º de novembro, 
ocasião em que a Pró-Reitoria de Extensão contribuiu no planejamento e realização do 
evento, principalmente no que se refere à programação artística e musical. Diversos 
servidores e convidados participaram do evento. 

 

 Sarau da resenha 

 
 

 
Com o objetivo de criar espaço de expressão artístico-cultural de acadêmicos e servidores 
da Unitins, a Pró-Reitoria de Extensão realizou o Sarau da Resenha, no dia 23 de 
novembro, no hall do bloco B, do Câmpus de Palmas. Participaram cerca de 80 pessoas 
entre acadêmicos, professores, servidores da Unitins e artistas convidados.  
 
A programação contou com narrativa de história infantil tocantinense, apresentações 
musicais e performance teatral de forma a propiciar interação entre os participantes, que 
foram acolhidos com uma mesa de frutas variadas em clima de descontração e alegria. 
Além das apresentações, confirmadas antecipadamente, o palco foi também disponibilizado 
para quem, de maneira improvisada, quisesse mostrar sua arte. Um grupo de acadêmicos 
do Curso de Serviço Social aproveitou a oportunidade. A performance teatral foi 
desenvolvida por uma acadêmica do Curso de Teatro da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), como parte do interesse do projeto em favorecer intercâmbio cultural com outras IES.  

 

5.8. Certificação 

 
O Sistema de certificação digital (Sistema Eventos)  tem contribuído sobremaneira para a 
agilidade dos processos de certificação. Nesse sentido, em 2018, foram emitidos quatro mil, 
duzentos e oitenta e seis (4.286) certificados referentes às ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito desta IES.  
 
 Tabela: Quantitativo de certificados emitidos. 
 

FORMATO IMPRESSOS DIGITAL/ONLINE 

Quantidade 15 4.271 

Total geral: 4.286 

Atrações artístico-culturais no Sarau da resenha – Palmas/TO. 
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Gráfico: Comparativo certificações ações de extensão.Anos: 2016/2017/2018 

 

6. Pró-Reitoria de Administração e Finanças  
 
6.1 Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
 

Objetivo:  
Definir e/ou implementar normas e procedimentos de Gestão de Recursos Humanos, 
estabelecendo políticas de administração de pessoal de forma a possibilitar  ambiente de 
trabalho cada vez mais humanizado. Propiciar a participação das pessoas no processo 
decisório, alternativas de solução que visam eliminar as disfunções através de observações 
e diagnósticos, tendo rapidez de decisão entre alternativas, identificação e dimensionamento 
de riscos, bem como oportunizar a construção de um clima organizacional que favoreça o 
bem-estar dos servidores da Universidade Estadual do Tocantins.  
 

Público-alvo:  
Público interno - Servidores da Universidade Estadual do Tocantins. 

 
Detalhamento das atividades desenvolvidas com os resultados alcançados 

   
As atividades estão sendo executadas com êxito e visam à concretização dos objetivos 
propostos.  
 

Gestão de Recursos Humanos no âmbito da Universidade Estadual do 
Tocantins 
  
No âmbito da Universidade Estadual do Tocantins, as atividades de recursos humanos são 
desenvolvidas pela Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, composta por 05 
(cinco) coordenações, que atuam nas competências a seguir: 
 

 Desenvolvimento de pessoas. 
 Normatizações, direitos, obrigações, procedimentos disciplinares e 

sindicância. 
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 Lotação e movimentação de pessoas. 
 Gestão de folha de pagamentos e controle.  
 Coordenadoria de controle de benefícios. 

 
 

Atividades desenvolvidas pela Diretoria de Gestão de Desenvolvimento de 
Pessoas no período de janeiro a dezembro de 2018 

 
Em relação às atividades de desenvolvimento de pessoal e aperfeiçoamento dos servidores 
desta instituição, a Diretoria promoveu a divulgação dos cursos ofertados pela Unicet. Tais 
cursos são ofertados na plataforma digital e presencialmente. Eles são direcionados ao 
treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da administração pública estadual. 
 
Em parceria com a Assessoria de Comunicação foram confeccionados e distribuídos 
crachás para os servidores de todas as unidades da Unitins, permitindo que os servidores 
da instituição sejam reconhecidos pelos próprios servidores e, principalmente, por todos os 
visitantes.  
 
Em benefício dos servidores da instituição, foi realizada a renovação das carteiras de meia-
entrada, com amparo na Lei Municipal nº 1.028/2001. Além disso, foram homologados os 
resultados das Avaliações de Estágio Probatório dos servidores técnico-administrativos do 
concurso de 2014 que finalizaram o período de estágio probatório a partir de abril/2018. 
 
Foram realizados, também, procedimentos para contratações temporárias de docentes para 
todas as unidades administrativas da universidade, por prazo determinado de docentes para 
os Câmpus, com base na Lei nº 1.978, de 18 de novembro de 2008, além de serem 
renovados os termos de compromissos de caráter temporário dos docentes, considerando a 
necessidade de atender à demanda dos diversos Câmpus, formalizados com êxito. 
 
Foram admitidos estagiários para atendimento nos diversos Câmpus da Universidade 
Estadual do Tocantins cujo objetivo é proporcionar ao estudante a aproximação com a 
realidade profissional, tendo em vista o aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 
profissional de sua formação acadêmica.  
 
As atividades se mantiveram na continuidade das orientações acerca de afastamentos 
funcionais cujas atividades desenvolvidas ocorreram na forma de orientação dos servidores 
sobre os procedimentos de licença: para tratamento de saúde, por motivo de doença em 
pessoa da família, por maternidade, para capacitação, para tratar interesses particulares, 
para atividade política, entre outros, que tiveram o fluxo alterado em virtude da mudança de 
regime jurídico da universidade. Foi priorizado o recebimento de documentação para 
encaminhamento ao setor ou órgão responsável pela análise e concessão dentro dos 
prazos legais. Em relação às atividades de desenvolvimento de pessoal e aperfeiçoamento 
dos servidores desta Instituição, a Diretoria disponibilizou os cursos ofertados pela Unicet, 
nas seguintes áreas: 

 

 Introdução ao orçamento público I e II, com 32 inscritos. 

 Noções de primeiros socorros, com 16 inscritos. 

 Como falar em público, com 28 inscritos. 

 Libras para comunicação do trabalho, com 23 inscritos. 

 Secretariado, com 22 inscritos. 

 Cerimonial e protocolo para eventos I e II, com 21 inscritos. 

 Negociação e gerenciamento de conflitos, com 21 inscritos. 

 Noções básicas de almoxarife, com 8 inscritos. 
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 Liderança, gerenciamento e gestão de pessoas, com 22 inscritos. 

 Marketing, com 11 inscritos. 

 Assédio no trabalho, com 11 inscritos. 

 Qualidade de vida nas organizações, com 11 inscritos. 

 Informação de pregoeiro, com 14 inscritos. 

E, através do programa Hermes de Educação Continuada, da Universidade Estadual 
do Tocantins, foram ofertados os cursos de: 

 Trabalho em equipe: sinônimo de sucesso individual e coletivo, com 
293 inscritos divididos em cinco turmas. 

 Fiscal de contratos, com 30 inscritos. 

 Estabelecimento, desenvolvimento e importação de procedimento 
operacional padronizado – POP, com 22 inscritos. 

  

 

Salientamos que tais cursos são direcionados para treinamento e aperfeiçoamento dos 
servidores da administração pública estadual, visando o desenvolvimento de habilidades e 
crescimento profissional dos servidores. As atividades de finalização das atualizações 
funcionais dos servidores que ainda estavam regidos pelo regime celetista e que gozavam 
de licença para tratar de interesse particular em cumprimento ao TAC 37/2005, firmado 
entre Ministério Público do Trabalho e Universidade Estadual do Tocantins. 
 
Além de elaboração e consolidação da folha de pagamentos da universidade, bem como o 
lançamento e atualização dos sistemas de controle de atos de pessoal, junto ao Tribunal de 
Contas do Estado. A folha de pagamentos da universidade contém quinhentos e noventa e 
quatro (594) servidores entre efetivos, comissionados e contratados que, atualmente, estão 
lotados na Unitins, referente à competência de novembro de 2018. Além da implantação de 
processo digital da folha de pagamentos e da bolsa auxílio a estagiários, tornando assim 
mais dinâmico e prático o trâmite do processo. 
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Em relação às atividades de controle e benefícios, houve acompanhamento das concessões 
de aposentadorias voluntárias ao realizar diligência junto ao IGEPREV, obtendo acesso ao 
sistema SISPREVWEB e se tornou mais acessível e dinâmico o acompanhamento dos 
novos pedidos de aposentadores de servidores da Unitins. 

 
Iniciados os trabalhos de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial por meio do qual viabilizará garantia aos 
diretos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e simplificará o cumprimento de 
obrigações, eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e 
jurídicas e aprimorará a qualidade das informações das relações de trabalho, 
previdenciárias e tributárias. 
 
O novo Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho – APED está em fase de 
elaboração, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação, já que o sistema 
utilizado, atualmente, apresentava diversas inconsistências. E o método de alterações se 
encontrava de forma manual. O novo sistema trará diversas melhorias e praticidades e 
aumentará significativamente o número de servidores avaliados via o sistema APED. 
 
Dentre as demais ações desenvolvidas nesta diretoria, destacam-se: 

 
a) Realização da abertura de novo processo administrativo para contratação de 

empresa fornecedora de vale-transporte municipal e intermunicipal para os servidores da 
Unitins de forma a manter o controle dos servidores beneficiados com o vale-transporte. 

 
b) Manutenção do sistema Conectividade Social – ICP mediante certificação digital 

utilizado para comunicação eletrônica direta com a Caixa Econômica Federal em relação a 
PIS, FGTS, contas vinculadas, retificação de dados do trabalhador, dentre outras 
funcionalidades. 

 
c) Controle de frequências dos servidores técnicos e dos docentes, melhorias no 

Webponto, instalação de ponto eletrônico no Câmpus Graciosa. 
 
d) Controle de frequências dos servidores técnicos e dos docentes. 

 

Dificuldades ou obstáculos  
 
As maiores dificuldades encontradas dentro do setor é a falta de cumprimento do prazo de 
entrega de documentos tanto para o setor de contratações quanto para inclusão na folha de 
pagamentos desta Universidade. A demora da manifestação de respostas sobre 
questionamentos e dúvidas do setor e a constante inconsistência de dados ou até mesmo a 
ausência deles atrapalham a diretoria a dar andamento em suas atividades que impactaram 
na realização do fechamento da folha de pagamentos.  

6.3. Diretoria Administrativa 

Ação:  

Planejamento de atividades; supervisão e acompanhamento das demandas; organização e 

distribuição de atividades rotineiras das coordenadorias de patrimônio, licitação, compras e 

contratos, transporte e logística, almoxarifado, protocolo e expedição. Além da garantia de 

circulação e orientações de informações; resolução de problemas administrativos que 

envolvam as coordenadorias e processamento de tarefas rotineiras – Diretoria 

Administrativa. 
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Objetivo:  

Participar e assegurar o cumprimento das demandas institucionais ao utilizar os recursos e 
meios disponíveis de forma a garantir a interação entre os setores da Unitins.  
 

Público-alvo:  

Interno e externo. 
 

Atividades executadas e resultados 

Compete à Diretoria Administrativa conduzir e acompanhar os procedimentos 
administrativos desta instituição, objetivando atender às necessidades organizacionais, 
como também aperfeiçoar e agilizar os processos com maior eficiência nos serviços 
prestados. A gestão trabalhou com o prosseguimento dos processos administrativos e 
contratos que estavam sendo executados. Durante o ano, foram formalizados 
aproximadamente cento e vinte e três (123) contratos oriundos de licitação, dispensa, 
adesão ou inexigibilidade. Todos dentro da legalidade que exige, e sempre primando pela 
transparência dos atos. 
 

Dificuldades e/ou obstáculos: 
 

 Horário de expediente. 

 Recursos financeiros escassos. 

 Falta de pessoal. 
 Demora nas análises de pedidos de contratação por parte dos órgãos externos: 

Grupo Executivo, Procuradoria Geral do Estado e Controladoria do Gasto Público 
e Transparência. 

 Falta de planejamento prévio dos setores da Unitins. 
 

Período:  

Janeiro a Dezembro de 2018 

 
Ação:  
Aquisição de bens, contratação de serviços, gestão de contratos – Coordenadoria de 
Compras e Contratos. 
 

Objetivo:  

Executar procedimentos de aquisição e contratação dos materiais e serviços desta 
Instituição de Ensino Superior, seguindo os parâmetros da Lei 8.666/93, e demais 
normativas que regem a Administração Pública. Formalizar os contratos de licitação, os 
termos aditivos, a publicação dos extratos de contratos, bem como dos fiscais. 
 

Público-alvo:  
Interno – servidores da Unitins 
 

Atividades executadas e resultados  

A execução dos processos de compras cabe aos assessores desta coordenadoria. No 
corrente exercício, foi executado o total de cento e vinte e três (123) processos de compras 
dos quais 61 foram concluídos e 35 estão em andamento. E a maioria dos processos foram 
para as modalidades de Licitação e Dispensa, totalizando 45 e 55 respectivamente, 
conforme gráficos:  
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Os processos de dispensa de licitação finalizados geraram uma economia de R$ 12.467,42 
(doze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme a 
tabela: 

OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR FINAL ECONOMIA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
(TELEFONE CELULAR RURAL) 

R$ 410,00 R$ 409,90 R$ 0,10 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ 
ATENDER VII JOGOS INTERNOS DA UNITINS -

JIUNI ETAPA LOCAL 
R$ 7.166,00 R$ 6.320,80 R$ 845,20 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 

R$ 9.354,96 R$ 6.052,50 R$ 3.302,46 

CONT. DE PREST.DE SERV. E VENDA DE 
PRODUTOS-CORREIOS 

R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$               - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LEITURA DE DIÁRIO DA JUSTIÇA. 

R$ 3.240,00 R$ 3.240,00 0 

AQUISIÇÃO DE SACOS P/ PRODUÇÃO DAS 
MUDAS E PLACAS 

R$ 3.310,00 R$ 3.175,00 R$ 135,00 

REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 375,00 R$ 375,00 R$ - 

CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DOS QUADROS DAS GALERIAS 

(VIDROS) 
R$ 6.601,00 R$ 6.420,00 R$ 181,00 
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CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SALAS DE 
AULA: CÂMPUS DIANÓPOLIS 

R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ - 

À AQUISIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET 

R$ 16.200,00 R$ 16.200,00 R$ - 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTO-BOMBA R$ 2.594,35 R$ 2.409,00 R$ 185,35 

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS R$ 3.819,00 R$ 2.549,80 R$ 1.269,20 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ORNAMENTAÇÃO 

R$ 2.866,67 R$ 2.700,00 R$ 166,67 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE 

LABORATÓRIO 
R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ - 

AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL R$ 964,00 R$ 631,90 R$ 332,10 

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO 
FRONTIER SL 4X4 

R$ 3.250,00 R$ 3.249,95 R$ 0,05 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESPAÇO - 

UNITINS/AGROTINS 
R$ 6.209,44 R$ 6.209,44 R$ - 

BATERIA PARA CAMERA FOTOGRÁFICA R$ 576,16 R$ 555,55 R$ 20,61 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
(MEDALHAS E TROFÉUS). REFERENTE À VIII 
EDIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DA UNITINS 

R$ 1.945,90 R$ 1.931,50 R$ 14,40 

FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS GLP R$ 2.775,00 R$ 2.774,70 R$ 0,30 

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA 
IMPRESSORA (TONER MLT D204L) - PROJETO 

ALCOOL 
R$ 632,52 R$ 597,98 R$ 34,54 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 

CAMISETAS AGROTINS R$ 4.375,00 R$ 3.625,00 R$ 750,00 

AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE SEGURANÇA 
(VESTIBULAR) 

R$ 4.788,60 R$ 4.700,00 R$ 88,60 

AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO - CAPOTA 
MARITIMA 

R$ 690,00 R$ 577,00 R$ 113,00 

À AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS R$ 7.650,00 R$ 5.500,00 R$ 2.150,00 

MANUTENÇÃO DE NOBREAK R$ 3.268,00 R$ 3.240,00 R$ 28,00 

Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – 
ATENDER: AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA 
“PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES” 
DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

R$ 3.777,97 R$ 3.777,97 R$ - 
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - 
(LÂMPADAS FLUORESCENTES) 

R$ 4.953,70 R$ 4.938,70 R$ 15,00 

CONTRATO DE REGULAMENTAÇÃO DE 
COMÉRCIO ELETRÔNICO DO BANCO DO 

BRASIL PARA EMISSÃO DE BOLETOS 
BANCÁRIOS 

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ - 

ENVELOPES R$ 800,00 R$ 800,00 R$ - 

EQUIPAMENTOS DE TRANSM DE YOUTUBE R$ 7.980,00 R$ 7.978,00 R$ 2,00 

AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS PARA 
REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

R$ 6.029,64 R$ 5.428,00 R$ 601,64 

AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO (CAPOTA 
MARÍTIMA SLIM FORCE) 

R$ 398,00 R$ 398,00 R$ - 

AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE 
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL 

R$ 7.920,00 R$ 5.688,00 R$ 2.232,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM RECARGA DE EXTINTORES 

R$ 6.810,00 R$ 6.810,00 R$ - 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 7.053,70 R$ 7.053,50 R$ 0,20 

TOTAL R$ 327.984,61 R$ 315.517,19 R$ 12.467,42 

 

 
Dificuldades e/ou obstáculos: 
 

 Dificuldades de novas contratações e cotações devido ao atraso de pagamentos 
de fornecedores. 

 Falta de equipamentos de informática novos e modernos para desenvolver as 
atividades, adequadamente. 

 Recursos limitados e escassos para a manutenção da Instituição. 

 Confusão jurídica nas demandas processuais internas que envolvem a Redesat 
como, por exemplo, obrigatoriedade de se pagar direitos autorais, taxas e multas 
oriundas da Redesat, outorga da EBC para Unitins, etc. 

 Falta de pessoal. 

 Demora nas análises de pedidos de contratação por parte dos órgãos externos: 
Grupo Executivo, Procuradoria Geral do Estado e Controladoria do Gasto Público 
e Transparência. 

 Falta de planejamento prévio das pró-reitorias nas contratações para demandas 
de eventos já institucionalizados e que acontecem anualmente. 

 Dificuldade e/ou demora do retorno dos fornecedores quanto à assinatura dos 
contratos e entrega das documentações autenticadas. 

 Termos de referências mal elaborados. 

 Fiscalização de contratos. 
 

Período:  

Janeiro a Dezembro de 2018 

 
 
3 - Ação:  
Armazenamento de bens – Coordenadoria de Almoxarifado. 
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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 e externos. 
 

Público-alvo:  

Interno – servidores da Unitins 
 

Atividades executadas e resultados:  

O Almoxarifado tem suprido as necessidades da instituição, de forma geral. Foram 
requisitados materiais de consumo suficientes para atender às demandas institucionais até o 
final do exercício. Mas por falta de orçamento, alguns itens não puderam ser adquiridos e 
não há atas vigentes da Unitins. Como pontos positivos a serem considerados nesta gestão 
destacam-se: elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP) que deu maior visão 
aos processos desenvolvidos no setor. Curso oferecido pela IES sobre “Trabalho em equipe: 
sinônimo de sucesso individual e coletivo”. A comunicação entre setores da sede 
administrativa e o almoxarifado tem sido mais alinhada. No entanto, são necessárias 
melhorias com relação à comunicação pelos Câmpus. A atual estrutura física tem atendido à 
demanda de aquisições, porém precisa haver investimento em mobiliário para adequado 
armazenamento dos materiais, principalmente, dos gêneros alimentícios (café, açúcar, chá, 
etc.). 
 
 

Dificuldades e/ou obstáculos: 
 

 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, de itens do 
Almoxarifado. 

 Falta de estrutura física com mobiliário adequado para a guarda de 
produtos no estoque. 

 

Período:  

Janeiro a Dezembro de 2018 

 
 
4 - Ação:  
Licitações – Coordenadoria de Licitação. 
 

Objetivo:  

Realizar certames licitatórios de acordo com as demandas da Unitins. 
 

Público-alvo:  

Interno – servidores da Unitins 
 

Atividades executadas e resultados:  

A Unitins, por meio da Comissão Própria de Licitação, promoveu quatorze (14) editais de 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico. Isso resultou em economia de R$ 
57.355,50 (cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e 
uma diferença de 13,19% entre os valores cotados e homologados nos certames em 
comparação com os valores inicialmente orçados. Nesse período, a Unitins não realizou 
nenhum certame para a Redesat. Com a troca de gestão, houve queda no quantitativo de 
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certames, pois o governo teve que segurar o orçamento para conseguir finalizar o exercício 
e resultou em redução. Alguns certames deveriam ter ocorrido ainda neste ano, no entanto 
aguardam deliberação da Procuradoria Geral do Estado ou da aprovação do Termo de 
Referência/Projeto Básico, por parte da Superintendência de Informática da Sefaz. Por essa 
razão, serão realizados apenas em 2019.  
 
Foram licitados os seguintes processos: 
 
001/2018 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, 
preditiva e corretiva com substituição de peças em 04 (quatro) elevadores. 
002/2018 - Fornecimento e instalação de lousas de vidro. 
003/2018 - Aquisição de equipamentos de proteção individual. 
004/2018 - Aquisição de materiais de consumo para laboratórios do Curso de Enfermagem. 
005/2018 - Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva com substituição de 
peças em quatro (04) elevadores e uma (01) plataforma elevatória. 
006/2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de ar-condicionado. 
007/2018 - Aquisição de materiais de consumo (açúcar, café e chá). 
008/2018 - Aquisição de bebedouros industriais. 
009/2018 - Aquisição de materiais permanentes educativos para laboratórios do Curso de 
Enfermagem. 
010/2018 - Aquisição de materiais de consumo para laboratórios do Curso de Enfermagem 
(repetição itens fracassados PE 004/2018). 
011/2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
agenciamento de viagens. 
012/2018 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos. 
013/2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro. 
014/2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro 
(repetição PE 013/2018).   
 
Com exceção do certame 005/2018 (Manutenção de Elevadores), todos os demais foram 
processados através 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(s) fornecedor(es) vencedor(es), 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 quatorze 
(14) 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. 
 
 
Situação dos certames acima mencionados: 
 
 
001/2018 – Deserto. 
002/2018 - Homologado - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5123. 
003/2018 - Homologado em 1 (um) item; fracassado e deserto nos restantes - extrato de ata 
publicado no DOE-TO nº 5141. 
004/2018 - Homologado em cento e trinta e sete (137) itens; fracassado e deserto em  
quarenta e cinco (45) itens - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5184. 
005/2018 - Homologado - resultado final publicado no DOE-TO nº 5230. 
006/2018 - Homologado - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5194. 
007/2018 - Homologado - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5219. 
008/2018 - Homologado - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5229. 
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009/2018 - Pregão em diligências - conferência de documentação de diversas empresas 
vencedoras para posterior adjudicação e homologação; previsão de finalização do certame: 
primeira quinzena de dezembro. 
010/2018 - Adjudicado em vinte (20) itens; fracassado e deserto em 20 (vinte) itens - 
aguardando atas de registro de preços assinadas das empresas vencedoras. 
011/2018 - Homologado - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5241. 
012/2018 - Homologado - extrato de ata publicado no DOE-TO nº 5242. 
013/2018 – Deserto. 
014/2018 - Pregão eletrônico reagendado para o dia 19/dez/2018 – primeira sessão deserta. 
  
Resultados de certames: 
 

Nº 
PREGÃO 

PROCESSO ASSUNTO OBS 
VALOR 

ESTIMAD
O 

VALOR 
ADJUD. 

ECONOMI
A 

1 2016.20321.2876 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
serviços de 
manutenção 
preventiva, 
preditiva e 
corretiva com 
substituição de 
peças em 04 
(quatro) 
elevadores 

Pregão 
deserto 

R$ 
33.120,00 

- - 

2 2017.20321.1243 

Registro de preços 
para fornecimento 
e instalação de 
lousas de vidro 

Pregão 
homologad

o 

R$ 
48.096,00 

R$ 
39.992,96 

R$ 
8.103,04 

3 2016.20321.751 

Registro de preços 
para aquisição de 
equipamentos de 
proteção individual 

Item 04 
homologad
o; demais 
itens 
fracassado
s e 
desertos 

R$ 137,85 R$ 136,50 R$ 1,35 

4 2017.20321.637 

Aquisição de 
materiais de 
consumo para 
laboratórios do 
Curso de 
Enfermagem. 

Homologa
do em 137 
(sento e 
trinta e 
sete) itens; 
fracassado
/deserto 
em 45 
(quarenta 
e cinco) 
itens 

R$ 
125.971,5

1 

R$ 
100.797,95 

R$ 
25.173,56 

5 2016.20321.2876 

Serviços de 
manutenção 
preventiva, 
preditiva e 
corretiva com 
substituição de 
peças em 04 
elevadores e 01 
plataforma 

Pregão 
homologad

o 

R$ 
47.646,48 

R$ 47.646,4
8 

R$ 0,00 
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elevatória 

6 2018.20321.276 

Manutenção de 
aparelhos 
condicionadores 
de ar 

Pregão 
homologad

o 

R$ 82.596,
18 

R$ 
81.529,61 

R$ 1.066,5
7 

7 2018.20321.573 

Aquisição de 
materiais de 
consumo (açúcar, 
café e chá) 

Pregão 
homologad

o 

R$ 
38.050,00 

R$ 
25.703,00 

R$ 
12.347,00 

8 2018.20321.593 
Aquisição de 
bebedouros 
industriais 

Pregão 
homologad

o 

R$ 
23.640,00 

R$ 
18.397,60 

R$ 
5.242,40 

9 2016.20321.2557 

Aquisição de 
materiais 
permanentes para 
os   laboratórios do 
Curso de 
Enfermagem 

Pregão em 
fase de 
diligências 

R$ 
284.220,1

9 
- - 

10 2017.20321.637 

Aquisição de 
materiais de 
consumo para 
laboratórios do 
curso de 
enfermagem 
(Repetição PE 
004/2018) 

Adjudicado 
em 20 
(vinte) 
itens; 
fracassado
/deserto 
em 20 
(vinte) 
itens. 
Aguardand
o ata de 
registro de 
preços 
assinada 
pelas 
empresas 
vencedora
s 

R$ 
11.280,89 

- - 

11 2018.20321.197 

Contratação de 
empresa 
especializada na 
prestação de 
serviço de 
agenciamento de 
viagens 

Pregão 
homologad

o 

R$ 
59.999,92 

R$ 
55.411,84 

R$ 
4.588,08 

12 2018.20321.562 

Contratação de 
empresa 
especializada no 
fornecimento de 
carimbos 

Pregão 
homologad

o 

R$ 
8.623,00 

R$ 7.789,50 R$ 833,50 

13 2018.20321.563 

Contratação de 
empresa 
especializada na 
prestação de 
serviços de 

Pregão 
deserto 

R$ 
8.776,55 

- - 
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chaveiro 

14 2018.20321.563 

Contratação de 
empresa 

especializada na 
prestação de 
serviços de 

chaveiro 

Pregão 
eletrônico 
reagendad

o para 
19/dez/201

8 

R$ 
8.776,55 

- - 

 
 
 

Dificuldades e/ou obstáculos: 
 

 Necessidade de cursos de aprimoramento em face às constantes 
alterações de legislação. 

 Necessidade de mais uma pessoa para auxiliar nas demandas processuais e 

rotinas administrativas. 
 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 

 
Ação:  
Identificação e conservação de bens patrimoniais – Coordenadoria de Patrimônio. 
 

Objetivo:  

Receber e identificar os bens patrimoniáveis da Unitins, bem como guardar registro de 
imóveis em nome da universidade. Tomar medidas de movimentação, conservação e 
tombamento dos bens. 
 

Público-alvo:  

Interno  
 

Atividades executadas e resultados:  

O Patrimônio da Unitins intensificou suas atividades a partir de abril do corrente ano ao 
elaborar Guias de Movimentação de Bem Patrimonial, Termos de Responsabilidade dos 
devidos bens e suas transferências no sistema, quando solicitadas. Além disso, tem-se 
empenhado e trabalhado em conjunto com a Comissão de Avaliação de Acervo Patrimonial 
(Portaria/Unitins/GRE/N° 304/2017) ao cadastrar os bens reavaliados que constam em 
relatório apreciado e aprovado pela Reitoria para que possa prosseguir o cadastramento no 
Sistema de Controle Patrimonial – Sispat. Foram efetuados os devidos cadastros dos bens 
adquiridos pela instituição, através de compra e/ou doação até 23 de novembro de 2018, 
sendo: 229 itens novos (mobiliário em geral) que totalizaram o valor de R$ 638.754,00. 
Doações: 61 itens (veículo e equipamentos de informática) que totalizaram o valor de R$ 
25.500,00. Esses bens foram destinados à estruturação dos Câmpus de Augustinópolis, 
Araguatins, Dianópolis, Palmas, Sede Administrativa e Centro de Ciências Agrárias. O 
levantamento patrimonial está concluído na Sede Administrativa e Câmpus Graciosa – 
Palmas, totalizando 1.619 bens avaliados, no valor de R$ 462.398,69. 
 

Lista geral de bens novos cadastrados: 
 

Item Quant. Descrição do Bem Valor 

01 05 AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 36.000 BTU PISO R$ 29.970,00 
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TETO ECOLÓGICO 

02 02 AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 60.000 BTU PISO 
TETO ECOLÓGICO 

R$ 15.154,00 

03 10 AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 48.000 BTUS, PISO 
TETO ECOLÓGICO 

R$ 68.200,00 

04 40 CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA COM ESPALDAR BAIXO 
SEM BRAÇOS 

R$ 15.280,00 

05 02 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS 
REGULARES 

R$ 1.420,00 

06 01 ESPERA TIPO SOFANETE 02 LUGARES R$ 2.098,00 

07 05 STACÃO DE TRABALHO DELL PRECISION T5810 R$ 81.135,00 

08 10 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7050 R$ 38.170,00 

09 15 MONITOR DELL DE LED 23” POLEGADAS MODELO 
P2317H 

R$ 17.595,00 

10 60 MONITORES LG 23” 23MB35VQ-H R$ 40.194,00 

11 02 MESA RETA LINEAR COM GAVETEIRO DE 02 
GAVETAS 

R$ 1.726,00 

12 02 MESA RETA LINEAR COM TAMPO NA COR FRESNO 
CLARO 

R$ 1.106,00 

13 01 NOTEBOOK DELL R$ 3.480,00 

14 01 SERVIDOR HP DL360 GEN9  R$ 14.600,00 

15 09 SWITCH HPE OFFICE CONNECT R$ 12.375,00 

16 02 BALANÇA DE BOLSO DIGITAL R$ 86,00 

17 01 BALANÇA DE PRECISÃO R$ 2.689,00 

18 01 ANALISADOR DE FOTOSSINTESE PORTÁTIL R$ 73.500,00 

19 01 CÂMARA FOLIAR DO IRGA TARGAS 1, MARCA PP 
SYTEMS 

R$ 31.500,00 

20 01 CONTADOR DE COLÔNIAS M. GLOBAL TRADE R$ 1.671,00 

21 01 ESPECTROFOTÔMETRO 800XI R$ 38.420,00 

22 01 ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE 
AR FORÇADO 480LITROS 

R$ 6.927,00 

23 01 MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE R$ 1.520,00 

24 01 TERMOMETRO INFRAVERMELHO ICEL-MANAUS R$ 1.527,99 

25 02 LIVESHELL.X - VIDEO ENCONDER, MARCA CEREVO R$ 7.978,00 

26 03 MESA DE REUNIÃO REDONDA COM 05 PATAS NA COR 
FRESNO CLARO 

R$ 1.959,00 

27 22 COMPUTADORES DE MESA R$ 86.018,00 

28 06 NOTEBOOKS R$ 30.600,00 

29 10 ROTEADOR ACCESS POINT WIRELESS R$   5.500,00 

30 11 INCUBADORA DE OVOS R$   1.936,00 

TOTAL     R$ 638.754,00 

 
Lista de bens cadastrados recebidos como doação 
 
Item Quant. Descrição do Bem Valor 

01 01 VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER R$ 15.000,00  

04 30 COMPUTADORES DE MESA R$ 7.500,00  

05 30 MONITORES PARA COMPUTADOR R$ 3.000,00  

TOTAL     R$ 25.500,00 

  
Todos os bens adquiridos, anexos às listas acima, foram destinados para estruturação dos 
Câmpus de Augustinópolis, Araguatins, Dianópolis, Palmas, Sede Administrativa e Centro 
de Ciências Agrárias.  
 

Lista geral de bens reavaliados e cadastrados  
 
Item Quant. Descrição do Bem 

01 01 AMPLIFICADOR WATTSOM 

02 25 APARELHOS AR CONDICIONADOS 

03 48 ARMÁRIOS 
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04 43 ARQUIVOS 

05 01 BALCÃO DE ATENDIMENTO 

06 52 BANCADAS DE FERRO E TAMPO EM MÁRMORE 

07 02 BANCOS DE PLÁSTICOS 

08 03 BEBEDOUROS 

09 857 CADEIRAS 

10 05 CAIXA DE SOM 

11 01 CAMARA INCUBADORA 

12 01 CARRINHO P/ TRANSPORTE DE LIVROS 

13 01 CLAVICULARIO 

14 141 COMPUTADORES DE MESA 

15 02 ENCERADEIRAS 

16 01 ESCADA 

17 18 ESTABILIZADORES 

18 80 ESTANTES DE AÇO 

19 02 FORNO MICROONDAS 

20 01 FRIGOBAR 

21 01 GAVETEIRO MOVEL 

22 03 GELADEIRA 

23 04 APARELHOS GPS 

24 01 GUILHOTINA CORTE DE PAPEL 

25 08 IMPRESSORA 

26 01 LONGARINA 03 LUGARES 

27 01 MESA DE AUDIO 

28 83 MESAS 

29 38 MICROSCÓPIOS 

30 124 MONITORES DE COMPUTADOR 

31 09 NOBREAKS 

32 01 NOTEBOOK 

33 02 PROJETORES 

34 19 QUADROS 

35 12 RAKS 

36 01 RÁDIO CONTROLE 

37 01 RELÓGIO DE PONTO 

38 03 SOFÁS 

39 02 SWITCHS 

40 15 TELEVISORES 

41 01 TERMO HIGROMETRO 

42 04 TRANSFORMADORES 

TOTAL R$ 462.398,69 

 

Dificuldades e/ou obstáculos: 
 

 Falta de espaço físico para a guarda novos bens adquiridos. 

 Falta de espaço físico para a guarda de bens ociosos e em estado de 
conservação ruim. 

 Móveis depreciados e precários para o desenvolvimento dos serviços em 
todos os departamentos. 

 Necessidade de mais uma pessoa para auxiliar nas demandas de rotinas 
administrativas. 

 Necessidade de reelaboração da Comissão de Levantamento de Bens 
Patrimoniais da Unitins. 

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 
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Ação:  
Recepção, expedição, arquivamento, autuação de processos, controle de guarda e 
conservação dos documentos institucionais – Coordenadoria de Protocolo e 
Expedição. 
 

Objetivo:  

Receber, identificar, expedir, armazenar apropriadamente documentos e processos 
institucionais. 
 

Público alvo:  

Interno  
 

Atividades executadas e resultados:  

Foram autuados os processos de demandas institucionais como, por exemplo: rescisões, 
nomeações e posse de servidores; alimentação e controle, distribuição e formalizações de 
documentos e processos no sistema SGD; acompanhamento na implantação e adoção do 
PAE na Unitins. Recebimento e registro de correspondências (Internos externos e correios). 
 
Controle de tramitação de documentos (triagem), expedição e registro de correspondências. 
Arquivamento: organização dos processos da Diretoria Jurídica e dossiê da Diretoria de 
Gestão de Pessoas/arquivo – RH. Controle de arquivo de documentos (arquivo corrente) 
dos protocolos ao descarte.  
 

Dificuldades e/ou obstáculos: 
 

 Problemas no arquivamento de documentos e processos administrativos 
devido à falta de espaço físico e instalações inadequadas. 

 Falta de pessoas para auxiliar nas atividades da Coordenadoria de 
Protocolo. 

 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 

 
Ação:  
Transporte – Coordenadoria de Transporte e Logística. 
 

Objetivo:  

Providenciar transporte para atender demandas internas e externas da Unitins, bem como 
promover a logística de atendimento das rotinas diárias e viagens dos alunos para eventos 
fora do estado. 
 

Público-alvo:  

Interno e externo 
 

Atividades executadas e resultados:  

As ações realizadas durante o ano de 2018 até o presente momento foram executadas, de 
forma satisfatória, tendo em vista o desenvolvimento das atividades e serviços para atender 
todas as demandas desta IES. A Unitins possui uma frota de cinquenta e quatro (54) 
veículos, incluído inservíveis, cedidos para a Redesat, e os recebidos como doação através 
de convênios, cooperação técnica e termos de cessão. Essa frota dispõe de automóveis de 
passeio, ônibus, micro-ônibus, caminhões, Kombi, carretas reboques, tratores e motos, que 
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atendem à Sede Administrativa, o Câmpus Graciosa, a Universidade Aberta do Brasil – 
UAB, Centro de Ciências Agrárias - CCA em Palmas, Centro de Pesquisas de Arroz de 
Várzeas – CPAV em Formoso do Araguaia, Núcleo Tocantinense de Arqueologia – NUTA, 
em Porto Nacional, e os Câmpus de Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis.  
 
Os serviços de manutenção preventiva são realizados constantemente, haja vista que a 
demanda é intensificada devido à diversidade de ações e projetos desenvolvidos por esta 
universidade. As aquisições, tanto de peças quanto de combustíveis, são provenientes do 
Sistema Gestão de Frotas – Brasilcard que fornece, de forma satisfatória, suporte técnico, 
auxiliando no controle de forma eficaz, uma vez que fornecem dados, tais como: data, 
horário, quilometragem, quantidade, valor unitário e total, motorista responsável pela 
transação, veículo e proporciona maior e melhor controle na manutenção preventiva e 
corretiva desses automóveis, minimizando os custos financeiros, além de ajudar na 
conservação dos veículos. Vale informar que os veículos inservíveis e sucateados estão 
dispostos no pátio desta universidade, pois, devido aos bloqueios judiciais com penhora, 
estão impossibilitados de ser leiloados ou transferidos.  
 

Dificuldades e/ou obstáculos: 

 

 Necessidade de garagem com cobertura para os veículos oficiais da 
instituição. 

 Necessidade de desbloqueio judicial dos veículos para que se realize 
leilão na frota sucateada da Unitins. 

 Falta de motoristas com habilitação mínima na categoria D para auxiliar na 
coordenadoria de transporte. 

 Necessidade urgente de adquirir novos veículos.  
 

Período:  

Janeiro a dezembro de 2018 
 

6.4. Diretoria de Tecnologia da Informação  

 
AÇÃO 1:  
Parceria com a ONG Programando o Futuro – doação de computadores 
 
Objetivo:  
Doação de equipamentos de informática pela ONG Programando o Futuro 
 
Público-alvo:  
Os equipamentos foram instalados nas bibliotecas dos Câmpus da Unitins para serem 
utilizados pelos acadêmicos na instalação de um laboratório de informática no Câmpus de 
Araguatins e em setores administrativos.  
 
Detalhamento:  
A Universidade Estadual do Tocantins recebeu, a título de doação, 30 kits de informática, 
contendo microcomputador, monitor e periféricos. Essa doação foi realizada a fim de 
atender uma solicitação da universidade. Os equipamentos estavam localizados na cidade 
de Valparaíso, no Estado de Goiás, de onde uma equipe transportou os equipamentos para 
Palmas. Após o tombamento, eles foram distribuídos. 
 
Dificuldades:  
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Transportar os equipamentos em apenas uma caminhonete, tendo em vista que não foi 
possível o envio de um caminhão para realizar o transporte. 
 

 
 
AÇÃO 2:  
Renovações e manutenção de contratos de prestação de serviços de tecnologia da 
informação 

 
Objetivo:  
Renovar, dentro dos prazos previstos em lei, os contratos de prestação de serviços 
direcionados à área de tecnologia da informação. 
 
Público-alvo:  
Discentes, docente e técnicos administrativos. 
 
Detalhamento:  
No ano de 2018 foram renovados os seguintes contratos de prestação de serviços de 
tecnologia da informação, sendo aportado um montante de R$ 350.000,00: 

 Contrato de fornecimento de links de dados para as unidades da região 
metropolitana de Palmas, incluindo as unidades de Porto Nacional. 

 Contrato de outsourcing de impressão que atende todas as unidades da Unitins. 

 Link especial de internet que atende o projeto de Formoso do Araguaia. 

 Contrato de licenciamento coorporativo da TOVS que permite a instituição utilizar 
sistema para gestão acadêmica, bibliotecária e administrava. 
 

Dificuldades:  
Dificuldades orçamentárias para emissão de documentos necessários às renovações. 
 
AÇÃO 3:  
Melhorias do parque tecnológico da instituição 

 
Objetivo:  
Adquirir novos equipamentos de informática para suprir a demanda institucional, visando 
melhorar o desempenho das atividades desenvolvidas pelos setores. 
 
Público-alvo:  
Discentes, docente e técnicos administrativos. 
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Detalhamento  
 

No ano de 2018, foram investidos aproximadamente R$ 200.000,00 na ampliação, 
atualização e manutenção do parque tecnológico da instituição. As melhorias atingiram 
diversos setores da instituição, principalmente o Curso de Sistemas de Informação. 
Pode-se destacar: 

 Aquisição de 60 monitores que foram utilizados no laboratório de equipamentos 
MAC, na montagem de um novo laboratório de alto desempenho para o Curso de 
Sistemas e distribuídos em setores estratégicos da Instituição. 

 Aquisição de 22 computadores de alto desempenho da marca NTC para a 
montagem do laboratório de alto desempenho do Curso de Sistemas e atendimento 
de demandas do estúdio. 

 Aquisição de 12 switches gerenciáveis para a montagem de um laboratório avançado 
de redes de computadores para a prática dos acadêmicos. 

 Aquisição de 10 roteadores wifi para a ampliação e melhoria da rede sem fio da 
Instituição. 

 Aquisição de 6 notebooks Dell para atender demandas setoriais. 

 Contração de um servidor de rede de alto desempenho para ser utilizado como 
ferramenta de aprendizagem pelos acadêmicos do Curso de Sistemas de 
Informação, fazendo parte do laboratório avançado de redes de computadores. 

 Aquisição de sistema de transmissão de vídeo ao vivo via internet (Live Shell), 
visando atender à crescente demanda de transmissões online de eventos 
institucionais, o equipamento é utilizado pela coordenação de estúdio da Instituição. 

 Manutenção de nobreaks dos laboratórios de informática do Câmpus Palmas. 
 

 
Dificuldades 
 
As dificuldades de infraestrutura da instituição ainda são um obstáculo a ser superado. É 
preciso um plano de investimento continuado que vise o alinhamento das tecnologias às 
demandas da Unitins. Vale destacar a situação do decreto que obriga a Unitins, mesmo que 
possua comissão própria de licitação, a realizar seus processos licitatórios pela comissão do 
estado. 
 
AÇÃO 4:  
Análise de vulnerabilidades na rede de dados da sede, utilizando o serviço de filtro de 
conteúdo Cisco Umbrella 
 
Público-alvo:  
Todos os usuários da rede de dados da Reitoria no período de realização da análise. 
 
Objetivo:  
Avaliar a viabilidade da utilização de um analisador de conteúdo para identificar possíveis 
falhas de segurança, malwares e quaisquer outras ameaças à rede da instituição. 
 
Detalhamento:  
A topologia analisada anteriormente pela DTI envolvia infraestrutura de alto custo, como 
aquisição de novos equipamentos de rede. Durante o processo de melhoria da rede, foi 
apresentada a solução do Cisco Umbrella por um dos fornecedores que sugeriu um teste 
gratuito da ferramenta por período de 14 dias. O Cisco Umbrella é um analisador de 
diversos conjuntos de dados em tempo real, baseado em consultas DNS, que entende 
padrões de atividades mal-intencionadas na Internet, podendo identificar previamente e 
realizar o bloqueio proativo de novas ameaças. 
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Resultados:  
Foram realizados testes na rede da Reitoria entre os dias 27/09/2018 e 09/10/2018 para a 
análise de atividades que poderiam comprometer a segurança dos dados da Unitins. Nos 
testes realizados, foram identificadas várias ameaças que colocam em risco a integridade 
dos dados da Instituição, como malwares, e-mails de phishing e mineração de 
criptomoedas. A ferramenta Cisco Umbrella permitiu identificar essas ameaças de maneira 
eficiente, visto que outras ferramentas como IDS e IPS instalados localmente não 
possibilitariam a identificação dessa maneira, podendo gerar muitos falso-positivos. 
 
AÇÃO 5:  
Melhorias e expansão da infraestrutura Wireless 
 
Objetivo:  
Ampliar a rede sem fio da instituição de forma a garantir alta disponibilidade com 
observância à segurança da informação para fomentar o processo de ensino e 
aprendizagem e facilitar acesso aos conteúdos acadêmicos disponíveis na Internet dentro 
das dependências da Unitins.  
 
Público-alvo:  
Os discentes, docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade civil organizada 
que participem de projetos dentro da Unitins. 
 
Detalhamento:  
Aquisição de equipamentos, bem como instalação deles em pontos estratégicos na 
instituição para ampliar o alcance da rede.  
Separação lógica da rede administrativa da rede acadêmica para evitar acessos indevidos 
às informações críticas. 
Configuração de serviço de autenticação dos usuários da rede wireless de forma a garantir  
acesso somente ao público-alvo da Unitins. 
As unidades Reitoria, Câmpus Palmas, Câmpus de Dianópolis, Câmpus de Augustinópolis e 
Escritório Modelo de Direito em Palmas já receberam pontos de acesso sem fio. As demais 
unidades serão atendidas em um novo projeto. 
 
Dificuldade 
 

 Falta de ferramentas e materiais para o processo de instalação dos equipamentos. 

 Insuficiência de equipamentos o que impossibilita a disponibilização do sinal wifI em 
todos os setores de todas as unidades da Unitins. 
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AÇÃO 6:  
Atualização do Sistema padronizado para desenvolvimento de aplicações - SPADA 
 
Objetivo:  
Atualizar o sistema SPADA, para melhorar o desempenho, disponibilizar novas 
funcionalidades e aumentar a segurança das informações utilizadas para o desenvolvimento 
de sistemas internos. 
 
Público-alvo:  
Os analistas de sistemas e toda a equipe de desenvolvimento de sistemas da Instituição. 
 
Detalhamento  
O SPADA é um sistema que engloba várias aplicações distintas cuja principal finalidade é 
profissionalizar o processo de desenvolvimento das aplicações que são solicitadas para a 
Diretoria de Tecnologia da Informação da Unitins, sendo: 
 

 Sistema de controle de versão utilizando o Git. 

 Sistema de controle de acesso a projetos utilizando o GitLab. 

 Sistema de gestão de projetos e tarefas utilizando o Redmine. 

 Sistema automático de disponibilização de conteúdos utilizando Capstrano. 

 Sistema automático de publicação utilizando o Jenkins. 
 

Dificuldade:  
A integração de todas as ferramentas de modo que elas operem de forma única é o grande 
desafio neste projeto. 
 
AÇÃO 7:  
Implantação Sistema padronizado - SPADA para desenvolvimento de aplicações para o 
Curso de Sistemas de Informação 
 
Objetivo:  
Criar um ambiente compartilhado e colaborativo em que acadêmicos e professores do Curso 
de Sistemas de Informação possam desenvolver softwares e testar suas funcionalidades. 
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Público-alvo:  
Os docentes e discentes do Curso de Sistemas de Informação. 
 
Detalhamento  
Uma demanda permanente do Curso de Sistemas é a disponibilização de espaço de 
armazenamento e de servidores de aplicações para o desenvolvimento e testes de 
softwares. 
 
A implantação do SPADA para o curso, que foi batizado de Fábrica, tem por objetivo permitir 
que os acadêmicos trabalhem em um ambiente profissional e colaborativo para o 
desenvolvimento de suas atividades dentro do curso. Além de permitir que os professores 
possam acompanhar o progresso dos acadêmicos e em um futuro próximo, que as soluções 
executadas pelos alunos sejam utilizadas pela instituição. 

 
 

Dificuldade:  
Integração de todas as ferramentas de modo a operarem de forma única é o grande desafio 
nesse projeto. 
  
AÇÃO 8:  
Desenvolvimento do aplicativo para smartphones Unigresso 
 
Objetivo:  
Disponibilizar um aplicativo mobile que aproxime os discentes egressos, bem como favoreça 
a socialização dos profissionais para maior envolvimento junto à universidade. 
  
Público-alvo:  
Discentes egressos 
  
Detalhamento:  
Foi desenvolvida uma plataforma Mobile para socialização dos discentes egressos junto à 
universidade, bem como a disponibilização de ferramentas como banco de talentos, 
depoimentos, eventos, amigos e perfil profissional. 
 
AÇÃO 9:  
Melhoria no sistema de gestão de eventos da Unitins 
   
Objetivo:  
Minimizar atrasos na produção e entrega dos certificados de eventos, gerados após a 
mudança das pessoas responsáveis por suas assinaturas. 
  
Público-alvo:  
Participantes internos e externos dos eventos e cursos ofertados pela instituição. 
  
Detalhamento 
Foram implementadas melhorias no Sistema de Eventos que permitiram a assinatura 
eletrônica via código Hash nos certificados gerados, não havendo a necessidade da 
assinatura de um representante da pró-reitoria. Cada certificado possui uma chave de 
autenticação única que pode ser consultada no site da Unitins. 
 
 
AÇÃO 10:  
Desenvolvimento da primeira etapa do Sistema SigMEC 
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Objetivo: 
Auxiliar o Núcleo de Articulação e Melhoria do IGC (NAINC) no acompanhamento das ações 
do Enade, Censo e indicadores de qualidade, realizadas pelos coordenadores de cursos. 
 
Público-alvo:  
Coordenadores de cursos e NAINC. 
  
Detalhamento:  
Foi desenvolvido o primeiro módulo da plataforma de cadastro e acompanhamento das 
ações do Enade, Censo e indicadores de qualidade, que são realizadas pelos 
coordenadores de cursos. 
 
AÇÃO 11:  
Desenvolvimento da primeira etapa do Sistema de Seleção Simplificada de Docentes 
  
Objetivo:  
Auxiliar as pró-reitorias nas etapas dos certames de contratação de professores 
temporários. 
  
Público-alvo:  
Docentes em processo de seleção 
  
Detalhamento:  
Foi desenvolvido o primeiro módulo da plataforma de seleção simplificada de docentes que 
visa automatizar e sistematizar algumas etapas do certame. 
 
 
AÇÃO 12:  
Desenvolvimento da primeira etapa do Sistema SIEX 
  
Objetivos:  
Auxiliar a Pró-Reitoria de Extensão a sistematizar o fluxo de submissão e aprovação de 
projetos. 
  
Público-alvo:  
Docentes e discentes da Unitins. 
  
Detalhamento:  
Foi desenvolvido o primeiro módulo da plataforma de submissão e aprovação dos projetos 
de extensão. 
 
 
AÇÃO 13:  
Desenvolvimento de novas páginas dos cursos de graduação no portal institucional 
  
Objetivo:  
Organizar e auxiliar na disponibilização das informações dos cursos de graduação 
oferecidos pela instituição à comunidade. 
  
Público-alvo:  
Docentes, discentes e comunidade externa 
  
Detalhamento:  
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Desenvolvimento de novas páginas dos cursos de graduação ofertados pela instituição ao 
concentrar nelas as informações de cada curso em seu respectivo Câmpus. É permitido aos 
egressos realizar interações com a Unitins. 
 
AÇÃO 14:  
Desenvolvimento e migração dos dados para o novo portal do Nuta 
  
Objetivo:  
Permitir que o conteúdo do portal Nuta seja atualizado e gerenciado pelo próprio setor, já 
que o antigo portal não disponibilizava mais o módulo de gerenciamento. 
  
Público-alvo:  
Público externo, docentes, discentes e servidores. 
  
Detalhamento:  
Foi criado um novo site para o Nuta, no portal institucional, onde foram realizadas as 
exportações do conteúdo do antigo site. Isso permite manter o histórico das informações 
bem como a adição de novos dados com gerenciamento online. 
 
AÇÃO 15:  
Finalização da versão 1.0 do sistema números Unitins 
  
Objetivo:  
Disponibilizar informações e métricas da instituição de forma dinâmica 
  
 
Público-alvo:  
Equipe gestora da Unitins. 
  
Detalhamento:  
Foi finalizado o desenvolvimento da versão 1.0 do Portal Números Unitins que disponibiliza 
informações e métricas internamente aos gestores a fim de subsidiar decisões. 
 
Dificuldades: 
Para a próxima versão do sistema será necessária a coleta de dados financeiros e 
processuais junto a outros órgãos da administração estadual. Essa etapa sugere 
negociações que permitam o acesso aos dados pertinentes à Unitins. 
 
AÇÃO 16:  
Levantamento de requisitos para o desenvolvimento do novo Portal Institucional 
  
Objetivos 
Atualizar o Portal Institucional de forma a garantir melhorias no gerenciamento e 
acessibilidade às informações, serviços e eventos ofertados pela instituição. 
  
Público-alvo:  
Público externo, docentes, discentes e servidores. 
  
Detalhamento:  
Após formação da comissão responsável, foram realizadas as primeiras reuniões para 
levantamento das necessidades de cada pró-reitoria com intuito de subsidiar as decisões da 
comissão em relação ao desenvolvimento do novo Portal Institucional. 
 
AÇÃO 17:  
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Migração do sistema Protheus para RM Folha e atualização de versão do Sistema RM 
educacional e biblioteca  
  
Objetivo:  
Migrar o sistema de folha de pagamento da instituição que hoje roda no TOTVS Protheus 
para a Plataforma RM de forma a unificar as aplicações core da Unitins e garantir melhor 
suporte aos usuários dos sistemas administrativos e educacionais. Isso porque, atualmente, 
são utilizadas duas plataformas diferentes para realizar a gestão administrativa e 
educacional da instituição. 
  
Público-alvo:  
Servidores, docentes e discentes. 
  
Detalhamento:  
Foi instalado e configurado um ambiente atualizado de teste do sistema RM que contempla 
os módulos necessários para a gestão administrativa, folha de pagamento, biblioteca e 
gestão acadêmica de forma a levantar os requisitos e localizar problemas no processo de 
migração e utilização da nova versão. 
 
Dificuldades:  
Após o início das atividades, o analista especialista da solução foi desligado por iniciativa 
própria, por isso o projeto encontra-se paralisado até a definição de alternativas para a sua 
continuidade. 
 
AÇÃO 18:  
Implantação da plataforma de EaD para os cursos de pós-graduação 
  
Objetivo:  
Disponibilizar aos professores e alunos da pós-graduação um ambiente que permita 
interação e compartilhamento do conteúdo dos cursos de pós-graduação entre alunos e 
professores. 
  
Público-alvo:  
Pró-Reitoria de Pós-graduação e discentes. 
  
Detalhamento:  
Foi implantada a plataforma Chamilo para a pós-graduação a fim de disponibilizar, a 
professores e alunos, ambiente que permita interação e compartilhamento de conteúdo dos 
cursos. 
 
AÇÃO 19:  
Atualização da plataforma de EAD Chamilo (Educ@ e FOCA) 
  
Objetivo:  
Garantir maior estabilidade e segurança nas plataformas que disponibilizam conteúdo para 
os cursos presenciais e capacitações internas. 
  
Público-alvo:  
Docentes, discentes e servidores. 
  
Detalhamento:  
Foram atualizadas, para a última versão estável, as instâncias da plataforma Chamilo 
utilizadas nos cursos presenciais (Educ@) e para cursos de capacitação internas (FOCA) 
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com a finalidade de melhorar a estabilidade, segurança, além de ofertar novas 
funcionalidades para a comunidade acadêmica e servidores administrativos. 
 
 
AÇÃO 20:  
Autenticação eletrônica para os certificados da plataforma FOCA 
  
Objetivo:  
Agilizar a produção e entrega dos certificados dos cursos disponibilizados na plataforma 
Foca a fim de eliminar a necessidade de alterações das assinaturas “escaneadas” dos 
gestores. 
  
Público-alvo:  
Servidores. 
  
Detalhamento:  
Foram implementadas melhorias na plataforma Foca que permitiram autenticação eletrônica 
via código Hash nos certificados gerados automaticamente, não havendo necessidade da 
assinatura de um representante da Instituição. O processo ainda permite a consulta dos 
códigos dos certificados no site da Unitins.  
 
AÇÃO 21:  
Autenticação eletrônica para os certificados da plataforma Unicet 
  
Objetivo:  
Agilizar a produção e entrega dos certificados dos cursos disponibilizados na plataforma 
Ead, utilizada pela Unicet o que elimina a necessidade de alterações das assinaturas 
“escaneadas” dos gestores. 
  
Público-alvo:  
Servidores do Governo do Estado do Tocantins. 
  
Detalhamento:  
Foram implementadas melhorias na plataforma Ead utilizada pela UNICET que permitiram a 
autenticação eletrônica via código Hash nos certificados gerados automaticamente o que 
dispensa a necessidade de assinatura de representante da instituição. O processo ainda 
permite a consulta dos códigos dos certificados na página web da plataforma. 
 
AÇÃO 22:  
Atualização da plataforma Ead Chamilo (Parceria Unicet) 
  
Objetivo:  
Garantir maior estabilidade e segurança na plataforma Ead que disponibiliza conteúdo para 
os cursos e capacitações oferecidos aos servidores do Governo do Estado do Tocantins. 
  
Público-alvo:  
Servidores do Governo do Estado do Tocantins. 
  
Detalhamento:  
Atualização, para a última versão estável, da instância da plataforma Chamilo utilizada nos 
cursos ofertados pela Unicet aos servidores do Estado do Tocantins para melhorias na 
estabilidade, segurança e oferta de novas funcionalidades para comunidade de usuários. 
 
AÇÃO 23:  
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Criação dos Procedimentos Operacionais Padrões – POP, da área de TI 
  
Objetivo:  
Construção dos POP´s da área de TI mediante oferta de curso aos servidores pelo 
programa Hermes. 
  
Público-alvo:  
Servidores da área de TI. 
  
Detalhamento:  
Com a oferta do curso pelo programa de capacitação interna Hermes, a equipe da Diretoria 
de TI da Unitins construiu a documentação básica dos POP´s da área. Esses mesmos 
servidores se tornaram multiplicadores para implantação do mesmo projeto em outros 
setores da IES. 
 
AÇÃO 23 –  
Melhorias no ambiente de trabalha da Diretoria de TI 
  
Objetivo:  
Substituição de bancadas montadas no setor por mobiliário adequado  
  
Público-alvo:  
Servidores da área de TI 
  
Detalhamento:  
A equipe de desenvolvimento utilizava bancadas de divisória naval, como estações de 
trabalho, pois a estrutura antiga causava problemas de saúde aos colaborares do setor. Em 
2018, com apoio o Pró-Reitoria da Administração, houve uma mobilização interna e um 
mobiliário adequado foi disponibilizado ao setor. 
 

   

 

6.5. Diretoria de Obras e Engenharia 

A Diretoria de Engenharia e Obras da Universidade Estadual do Tocantins promove a 
interação entre os servidores lotados nesta IES e seus respectivos diretores administrativos, 
o perfeito atendimento das necessidades elencadas na estrutura da instituição e sua 
conjuntura financeira. Em síntese, o principal escopo é alcançar a bom termo a execução, a 
fiscalização e a manutenção das obras e edificações, inclusive ao prestar assessoria na 
elaboração de projetos e na viabilização da melhor logística funcional. 

 
AÇÃO 1:  

Ações Realizadas em 2018, na Sede da Reitoria 
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Mudança de layout e restruturação dos ambientes de trabalho na sede: Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças, Recursos Humanos, Controle Interno, Diretoria de Engenharia e 
Obras. 
 
Objetivo:  
As mudanças de layout e salas têm como objetivo a melhoria das condições de trabalho dos 
colaborados, bem como usuários do sistema educacional. Por meio das manutenções foi 
aperfeiçoado o funcionamento dos aparelhos/elevadores, de forma segura e funcional para 
o desenvolvimento das atividades da instituição. 
 
Público-alvo:  
Servidores e alunos da universidade. 
 
 
Dificuldades: 
 

 Falta de material e ferramentas de trabalho para serem executadas as 
atividades. 

 Falta de alguns EPIs para os colaboradores da Diretoria. 
 
AÇÃO 2:  

Câmpus Palmas 

 Foram feitas as manutenções na bomba d´agua. 

 Instalação de novos ares-condicionados. 
 

Objetivo:  
O objetivo das manutenções é manter o prédio funcionando de forma segura e funcional 
para o desenvolvimento das atividades da instituição. 
 
Público-alvo:  
Funcionários, alunos e toda comunidade acadêmica. 
 
Dificuldades encontradas:  
Falta de material e ferramentas de trabalho para execução das atividades. 
 
AÇÃO 3:  
Câmpus de Araguatins 
 

 Foram feitos acompanhamentos quanto à instalação de novos ares-
condicionados. 

 Visita e apontamento da área para construção do novo Câmpus de 
Araguatins. 

 Manutenção na sede da direção da parte elétrica. 
 

Objetivo:  
Melhorar a condição do ambiente de trabalhos dos colaboradores e os alunos desta IES 
com manutenção predial a fim de manter o prédio funcionando de forma segura e funcional 
para o desenvolvimento das atividades da instituição. 
 
Público-alvo:  
Funcionários, alunos e toda comunidade acadêmica 
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Dificuldades:  
Falta de material e ferramentas de trabalho para execução das atividades 
 
 

AÇÃO 4:  

Câmpus de Augustinópolis 

  Visita e apontamento da área para construção do novo Câmpus de 
Augustinópolis. 

 Instalação de novos ares-condicionados. 

 Execução de paredes de divisória naval na sala de professores. 
 

Público-alvo:  
Funcionários, alunos e toda comunidade acadêmica. 
 
Objetivo:  
Melhorar a condição do ambiente de trabalhos dos colaboradores e estudantes desta IES e 
a manutenção predial a fim de manter o prédio funcionando de forma segura e funcional 
para o desenvolvimento das atividades da instituição. 
 
Dificuldades:  
Falta de material e ferramentas de trabalho para ser executada as atividades. 
 
AÇÃO 5:  

Câmpus de Dianópolis 

 Mudança de layout, com divisória naval das coordenações dos cursos. 

Público-alvo:  
Funcionários, alunos e toda comunidade acadêmica. 
 
Objetivo:  
Melhorar as condições do ambiente de trabalho. 
 
Dificuldades:  
Falta de material e ferramentas de trabalho para execução das atividades. 
 
AÇÃO 6:  

Complexo de Ciências Agrárias - CCA 

 Foram executadas melhoria nas instalações do prédio, na parte elétrica, e 
construção de nova sala a ser usada como um miniauditório. 

 Abertura de processo administrativo a fim de contratar empresa especializada 
para elaboração de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Controle 
de Pânico – PPCIP. 

 
Público-alvo:  
Funcionários, alunos e toda comunidade acadêmica. 
 
Objetivo:  
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Atender à notificação nº 050.133/2018, de 03 de maio de 2018, do Corpo de bombeiros 
militar do estado do Tocantins e atender às demandas do núcleo no que tange à prevenção 
e ao combate a incêndios, em caso de sinistro, adequando às atuais condições de 
segurança contra incêndio e pânico conforme Legislação Nº 1.787 de 15 de maio de 2017, 
do Estado do Tocantins. Para proteger a vida dos servidores, prestadores de serviços, 
usuários e o patrimônio, de modo a reduzir as consequências em caso de sinistro, além dos 
danos ao patrimônio público e ao meio ambiente. 
 
Dificuldades:  
Falta de orçamento para prosseguimento do feito. 

 
AÇÃO 7:  
Execução do Convênio n. 748041/2010 Embrapa/Unitins – Construção de salas de 
aulas no Complexo de Ciências Agrárias 
 
Acompanhamento da execução, por meio do convênio 748041/2010 Embrapa/Unitins, da 
obra destinada à construção do CTC-Agro no Complexo de Ciências Agrária – CCA. 
 
Público-alvo:  
Funcionários, alunos e toda comunidade acadêmica. 
 
Objetivo:  
Construir 5 salas de aulas no CCA. 
 
Dificuldades: 

 Bloqueios judiciais da conta do convênio. 

 Recurso financeiro para a contrapartida. 
 

 

 

 

Marcação da obra 
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Construção da viga de laje 

 

 

Pilares concretados 
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Chapisco externo da platibanda 

 

Montagem da armação das vigas 
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Montagem da armação da laje 

 

Concretagem da laje 
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Laje concretada e levantamento da platibanda 

 

 

6.6. Diretoria Financeira 

Execução orçamentária e financeira 

O orçamento para o exercício de 2018 foi autorizado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro 
2017, com dotação inicial de R$ 43.367.305,00 (quarenta e três milhões, trezentos e 
sessenta e sete mil, trezentos e cinco reais), sendo R$ 40.727.305,00 (quarenta milhões, 
setecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinco reais) oriundos do Tesouro Estadual e R$ 
2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais) de outras fontes. 
 
No decorrer do exercício, após ajustes e créditos adicionais, o orçamento final ficou fixado 
em R$ 46.475,590,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa reais). Houve acréscimo de 7,17% em relação à dotação inicial 
autorizada. A partir da consolidação dos valores por fonte de recurso, 92% do total 
destinado teve origem no Tesouro Estadual, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
Distribuição da despesa autorizada por fonte de recurso  

FONTE DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 
INICIAL 

ORÇAMENTO 
ATUAL 

SUPLEMENTAÇÃO 

101 
Recursos do Tesouro 
Estadual  

 R$ 
39.667.305,00 

R$ 
42.612.906,00 R$ 2.945.601,00 

103 Contrapartidas 0,00 R$ 162.684,00 R$ 162.684,00 

104 
Emendas 
Parlamentares 

R$ 
1.060.000,00 

R$ 
1.060.000,00 R$ 0,00 

225 Recursos Federais 
R$ 

1.800.000,00 
R$ 

1.800.000,00 R$ 0,00 

240 Recursos Próprios 
R$ 

840.000,00 
R$ 840.000,00 

R$ 0,00 

 TOTAL 
R$ 

43.367.305,00 
R$ 

46.475.590,00 R$ 3.108.285,00 
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Distribuição da despesa autorizada por fonte de recurso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição da despesa por categoria econômica demonstra que 84% do orçamento 
disponível para o exercício de 2018 foi destinado à folha de pagamento de pessoal, 13% 
para o custeio geral da universidade e 3% para investimento, conforme demonstra o gráfico 
2. Dos valores previstos para investimento, 60% são provenientes de convênios firmados 
com a União, e 40% de recursos do tesouro estadual, incluindo emendas parlamentares 
estaduais.   

 

Distribuição da despesa autorizada por grupo de despesa (categoria econômica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execução da despesa 

A média mensal das despesas realizadas pela universidade, no período de 01/01/2018 a 
10/12/2018, corresponde a R$ 3,30 milhões, incluindo a folha de pagamento que representa 
aproximadamente 89% dos valores empenhados mensalmente.  
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O índice de execução orçamentária verificado até 10/12/2017 corresponde a 91% do total do 
orçamento autorizado para a universidade, com destaque para os recursos do Tesouro 
Estadual cuja execução atinge 96% do orçamento autorizado. Esse índice aumentará após 
o fechamento do exercício em 31/12/2018, uma vez que a folha de pagamento do 13º 
salário será computada nos cálculos, assim como outras despesas com fornecedores que 
estão em fase de liquidação. 

 
A ação de manutenção de recursos humanos contém os valores alocados para o 
pagamento da folha de pessoal com montante autorizado de R$ 38,79 milhões, cuja 
execução representa 99%, ou R$ 38,4 milhões do total autorizado com recursos do Tesouro 
Estadual. No valor executado estão computados os valores das folhas dos meses de janeiro 
a novembro/2018, bem como parte do o 13º salário e férias proporcionais pagas até 
10/12/2018. 

 
Na ação coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 

constam os valores orçados para custeio geral da universidade, no total de R$ 3,11 milhões, 
cuja execução financeira verificada corresponde a R$ 2,35 milhões ou 75% do total 
autorizado com recursos do Tesouro Estadual. Nessa ação consta a execução de R$ 92 mil 
com recursos próprios da universidade (Fonte 240) que corresponde a valores arrecadados 
com taxas acadêmicas ou de serviços em geral, normalmente utilizados para custeio das 
próprias atividades institucionais. 

 
A ação estruturação das unidades da Unitins tem por finalidade a alocação de 

recursos para a melhoria da infraestrutura física das diversas áreas da universidade. O total 
previsto é de R$ 1,78 milhão no exercício de 2018, sendo 79% de convênios firmados com a 
União, 17% com recursos do Tesouro Estadual e 4% com recursos próprios. O valor total 
executado nessa ação correspondeu a 59% do valor previsto, ou 1,05 milhão. 

 
A ação pagamento de precatórios da Unitins foi orçada em R$ 400 mil reais para a 

liquidação dos precatórios judiciais previstos para o exercício 2018, sendo que até 
10/12/2018, o total de precatórios pagos com base na lista do Tribunal de Justiça 
corresponde a R$ 220 mil reais. 

 
A universidade possui três (03) ações finalísticas voltadas para as áreas de ensino, 
pesquisa e extensão universitária, assim denominadas: fomento de pesquisas acadêmicas e 
de pós-graduação; promoção de cursos de graduação presencial e a distância; e 
desenvolvimento de ações de extensão universitária, assistência estudantil e cultural. Essas 
ações são executadas em sua totalidade com recursos próprios, recursos de convênios 
federais e de emendas parlamentares estaduais. O valor total orçado para as três ações 
finalísticas perfaz R$ 2,10 milhões dos quais R$ 1,06 milhão correspondem a recursos de 
emendas parlamentares estaduais, R$ 667 mil de recursos próprios e R$ 381 mil de 
recursos de convênios firmados com a União. O índice total de execução dessas ações 
representou apenas 22% do total disponibilizado. O baixo índice de execução da ação se 
deve à impossibilidade de executar as despesas com recursos de emendas parlamentares 
estaduais em razão das dificuldades financeiras do Estado. 

 
Na tabela a seguir, estão relacionadas ações orçamentárias da universidade para o 
exercício de 2018 que compara o valor do orçamento autorizado com o total empenhado no 
período de 01/01/2018 a 10/12/2018, com distribuição dos valores por fonte de recursos. 

 
Distribuição da despesa autorizada por ação orçamentária 

Fonte 101 – Recursos do Tesouro Estadual 
   

Ação Orçamentária 
Orçamento 
autorizado 

Empenhado 
Média 

mensal  
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4219 - Manutenção de recursos 
humanos 

38.796.009,00 38.400.278,59 2.953.867,58 

4188 – Coord. manutenção dos 
serviços administrativos gerais 

3.116.897,00 2.348.018,31 195.668,19 

4292 - Estruturação das unidades 
da Unitins 

300.000,00 32.121,36 2.676,78 

4304 - Pagamento de precatórios da 
Unitins 

400.000,00 220.471,70 18.372,64 

SUBTOTAL 42.612.906,00 41.000.889,96 3.170.585,20 

    Fonte 103 – Contrapartida 
   

Ação Orçamentária 
Orçamento 
autorizado 

Empenhado 
Média 

mensal 

4292 - Estruturação das unidades 
da Unitins 

162.684,00 
                                    

-    
                             

-    

SUBTOTAL 162.684,00 
                           

-    
                              

-    

 
    

Fonte 225 – Recursos de convênios 
federais 

   
Ação Orçamentária 

Orçamento 
autorizado 

Empenhado 
Média 

mensal 

4292 - Estruturação das unidades 
da Unitins 

           
1.418.855,00  

              
1.021.876,62  

85.156,39 

4302 – Fomento de pesquisa 
acadêmica e de pós-graduação 

              
161.850,00  

                                    
-    

                              
-    

4303 – Promoção de cursos de 
graduação presencial e a distância 

             
132.145,00  

                   
48.605,10  

4.050,43 

4305 – Desenvolvimento de 
extensão universitária: assistência 
estudantil e cultural 

               
87.150,00  

                                    
-    

                             
-    

SUBTOTAL 1.800.000,00 1.070.481,72 89.206,81 

 

 
 
 
 

  Fonte 240 – Recursos de arrecadação própria (taxas acadêmicas e 
prestação de serviços diversos) 

 
Ação orçamentária 

Orçamento 
autorizado 

Empenhado 
Média 

mensal 

4188 – Coordenação manutenção 
dos serviços administrativos gerais 

101.442,00 92.231,07 7.685,92 

4292 - Estruturação das unidades 
da Unitins 

71.012,00 
                                       

-    
                                       

-    

4302 – Fomento de pesquisa 
acadêmica e de pós-graduação 

             
100.000,00  

                   
19.304,03  

1.608,67 

4303 – Promoção de cursos de 
graduação presencial e a distância 

467.546,00 
                 

382.931,30  
31.910,94 

4305 – Desenvolvimento extensão 
universitária, assistência estudantil 
e cultural 

              
100.000,00  

                   
16.214,80  

1.351,23 
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SUBTOTAL 840.000,00 510.681,20 42.556,77 

    Fonte 104 – Recursos de emendas 
parlamentares 

   
Ação orçamentária 

Orçamento 
autorizado 

Empenhado 
Média 

mensal 

4302 – Fomento de pesquisa 
acadêmica e de pós-graduação 

200.000,00 
                       

-    
                             

-    

4303 – Promoção de cursos de 
graduação presencial e a distância 

660.000,00 
                                   

-    
                            

-    

4305 – Desenvolvimento de 
extensão universitária: assistência 
estudantil e cultural 

             
200.000,00  

                               
-    

                          
-    

SUBTOTAL 1.060.000,00 0,00 0,00 

TOTAL 46.475.590,00 42.582.052,88 3.302.348,77 

 

O baixo índice de execução de algumas ações se deve aos decretos de contingenciamento 
de gastos editados pelo chefe do executivo estadual que tiveram como finalidade manter o 
equilíbrio fiscal das contas públicas. Dentre os decretos de contingenciamento do gasto 
público, destacam-se: Decreto nº 5.794, de 28 de março de 2018 (DOE 5.080); Decreto nº 
5.828, de 1 de junho de 2018. (DOE 5.127); Decreto nº 5.846, de 26 de julho de 2018 (DOE 
5.166); Decreto nº 5.863, de 27 de setembro de 2018. (DOE 5.214); Decreto nº 5.882, de 23 
de novembro de 2018. (DOE 5.244). O Decreto nº 5842, de 10 de julho de 2018 (DOE 
5.157), por sua vez, estabeleceu o Grupo Executivo para gestão e equilíbrio do gasto 
público, responsável pela análise prévia e autorização das despesas na fase inicial de 
contratação e na fase de liquidação como medida de conter gastos considerados 
desnecessários ou não prioritários. Todas as despesas de custeio e de investimento da 
universidade com recursos do Tesouro Estadual, de emendas parlamentares e de recursos 
próprios foram submetidas ao referido grupo gestor a partir da publicação do decreto. 
Contudo foram aprovadas somente as consideradas prioritárias. 

Recursos do Tesouro Estadual 

O gráfico a seguir evidencia o valor do orçamento previsto e executado com recursos do 
Tesouro Estadual (fonte 101), que representa a principal fonte de financiamento da 
Universidade. Do total executado, 93% correspondem à folha de pagamento dos meses de 
janeiro a novembro/2018 e 6% de despesas de custeio e manutenção geral da universidade. 
O índice de despesas pagas corresponde a 98% do total empenhado até 10/10/2018, com a 
possibilidade de variação até o fechamento do exercício em 31/12/2018.  
 
Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos do Tesouro 
Estadual 
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Recursos Federais 

No exercício de 2018, a universidade executou dois convênios firmados com a União em 
exercícios anteriores, no valor total de R$1.852.381,50 (um milhão, oitocentos e cinquenta e 
dois mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), sendo um firmado com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, com objetivo de 
ofertar cursos na modalidade a distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). E outro, 
firmado com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, com a finalidade 
de fomentar a construção do prédio do Centro de Treinamento Agroambiental. 
 

Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos da União 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se no gráfico 4 que do orçamento previsto para o período, 59% dos recursos foram 
executados. O principal fator que contribui para o baixo índice de execução dos convênios 
está relacionado basicamente aos bloqueios judiciais que ocorrem nas contas da 
universidade. 

 
Os bloqueios judiciais compulsórios se devem a ações que tramitam na justiça em 
decorrência de processos do antigo projeto de oferta de cursos a 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$ 1.543.797,85 
(um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e 
cinco centavos), incluindo convênios já encerrados que aguardam a prestação de contas 
final, conforme demonstrado na tabela a seguir. 
 
Relação de convênios com bloqueios judiciais 

CONVÊNIO 
VALOR 

TRANSFERIDO 
VALOR 

BLOQUEADO 
VALOR 

DEVOLVIDO 
SALDO A 

DEVOLVER* 
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794183/2013 - Escola 
de Conselhos 

               
319.442,53  

                 
87.773,35  

               
157.930,26  

               
249.285,62  

782320/2013 - 
CAPES UAB/2012 

         
417.981,42  

           
52.230,03  

         
98.213,51     371.997,94  

713312/2009 - 
PAC/2009 - Embrapa 

     
1.497.338,06  

           
21.896,76  

  
1.400.650,45    118.584,37  

705015/2010 - FNDE - 
Obras Câmpus 
Palmas 

          
44.743,02                      -    

                        
-        44.743,02  

748041/2010 - 
PAC/2010 - Embrapa     366.509,26  

          
56.869,71  

                        
-      423.378,97  

795327/2013 - 
CAPES UAB 2013       335.807,93  

                          
-    

                        
-      335.807,93  

Total     2.981.822,22  
       

218.769,85  
   

1.656.794,22  
1.543.797,85  

 

Recursos próprios 

O próximo gráfico evidencia a relação entre o orçamento disponibilizado para 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 ao vestibular 
realizado no segundo semestre/2018 e prestação de serviços diversos nas áreas de 
pesquisa e extensão. Observa-se a execução de 61% do valor disponibilizado. Os recursos 
dessa fonte são empregados na manutenção geral da universidade e na realização de 
despesas para execução de projetos executados pela Unitins. 
 

 

 

Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos próprios 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de emendas parlamentares 

No comparativo entre orçamento observa-se que não houve execução com recursos 
de emendas parlamentares estaduais previstas para o exercício corrente. A atual gestão 
tem adotado cautela ao utilizar esses recursos, considerando que ainda existe um passivo 
de exercícios anteriores empenhado nessa fonte que aguarda pagamento. A dívida com 
fornecedores empenhados nessa fonte em exercícios anteriores corresponde a R$ 
816.222,98 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e oito 
centavos). 
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Comparativo entre o orçamento previsto e executado com recursos de emendas 
parlamentares 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcelamentos  

Atualmente, a universidade possui dois parcelamentos especiais de encargos e 
autuações trabalhistas relacionadas ao antigo regime CLT e apresenta os seguintes valores 
a pagar: 

a) R$ 60.366,68 (sessenta mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos) referentes a dívidas trabalhistas, parcelado em 30 (trinta) meses; 06 
parcelas pagas. 

b) R$ 143.350,48 (cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e 
quarenta e oito centavos) referentes a autuações do Ministério do Trabalho e 
Emprego, parcelado em 12 (doze) meses; 04 parcelas pagas. 
 
Além das dívidas relacionadas, encontram-se na Procuradoria Geral do Estado dois 

processos contestando dívidas com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
com a Receita Federal do Brasil. Todas relacionadas a autuações trabalhistas do antigo 
regime CLT que vigorou na universidade antes da sua transformação em autarquia estadual. 

 

Comportamento das despesas contínuas 

Em atendimento ao Decreto nº 5.805, de 20 de abril de 2018, a Unitins adotou 
medidas de contenção de gastos, visando reduzir parte das despesas de custeio. No gráfico 
a seguir é possível notar que, no total das despesas relacionadas para controle, houve 
redução de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) em relação à média de gastos do 
primeiro quadrimestre de 2018. As despesas com diárias, passagens e telefonia móvel 
obtiveram a maior redução em relação à média dos quatro primeiros meses do ano. A partir 
do segundo semestre, as despesas voltaram a crescer, impulsionadas principalmente pelas 
contas de água e energia elétrica que sofreram significativo aumento com a inclusão de 
novas unidades consumidoras e com o aumento da tarifa de energia elétrica (bandeira 
vermelha). Enquanto as despesas de energia elétrica sofreram aumento 34%, em relação à 
média de consumo do primeiro semestre do ano, as contas de água tiveram acréscimo de 
127% no mesmo período. Essa variação no consumo de água se deve a problemas técnicos 
constatados no Câmpus universitário de Palmas.  

 
A tendência percebida é de redução nos dois últimos meses do ano, estimulada pela 
chegada do período de chuvas o que influencia diretamente no consumo de energia e água, 
e, pelo recesso de final de ano que influencia diretamente as demais despesas. 
 

Comportamento das despesas de custeio relacionadas no Decreto nº 5.805/2018. 
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ANEXOS 

 

Relatório de pagamentos no exercício de 2018 - por grupo e elemento de despesa – 

ref. 10/12/2018 

1 - Janeiro 2 - Fevereiro 3 - Marco 4 - Abril 5 - Maio 6 - Junho 7 - Julho 8 - Agosto 9 - Setembro 10 - Outubro 11 - Novembro 12 - Dezembro Total

203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

TOCANTINS

46.475.590,00 36.794,70 789.345,93 2.938.215,07 6.412.915,34 7.429.647,53 3.058.983,95 4.923.489,34 3.659.160,60 3.093.657,31 3.348.664,13 2.694.853,15 2.544.385,98 40.930.113,03

   Pessoal e Encargos Sociais 38.400.975,00 0,00 454.755,49 2.540.186,46 6.257.442,80 7.117.091,19 2.879.010,39 4.434.645,60 3.413.572,02 2.920.438,77 2.338.994,26 2.542.623,28 2.236.775,80 37.135.536,06

      04 - Contratação por Tempo Determinado 14.806.117,00 0,00 290.837,62 900.040,09 1.125.339,93 2.438.800,69 1.382.813,04 2.668.871,98 1.247.096,31 1.379.022,40 926.877,64 1.372.679,95 883.980,91 14.616.360,56

      05 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou 

do Militar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.840.002,00 0,00 53.695,00 1.614.810,69 1.651.230,00 3.837.038,67 1.413.453,25 1.624.812,31 1.597.500,39 1.440.350,81 1.382.066,02 965.009,52 1.317.183,20 16.897.149,86

      13 - Obrigações Patronais 1.472.555,00 0,00 110.222,87 25.335,68 129.419,75 354.286,57 82.744,10 140.961,31 126.144,28 101.065,56 28.999,93 204.933,81 35.611,69 1.339.725,55

      92 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.280.558,00 0,00 0,00 0,00 3.351.453,12 486.273,42 0,00 0,00 442.831,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.557,58

      94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,67 0,00 0,00 1.742,51

   Juros e Encargos da Dívida 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,68 485,22 256,10 35,04 277,26 199,08 0,00 0,00 1.442,38

      21 - Juros Sobre a Divida por Contrato 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,68 485,22 256,10 35,04 277,26 199,08 0,00 0,00 1.442,38

   Outras Despesas Correntes 6.150.969,00 36.794,70 334.590,44 398.028,61 147.494,54 259.638,57 123.610,06 280.936,64 228.471,43 139.783,30 994.750,80 137.232,51 127.588,44 3.208.920,04

      08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do 

Militar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      14 - Diárias - Civil 291.145,00 10.848,00 21.024,75 20.739,00 17.251,50 8.680,50 442,50 34.308,75 17.592,75 1.770,00 18.570,75 1.632,75 17.794,50 170.655,75

      18 - Auxilio Financeiro a Estudantes 762.800,00 0,00 54.000,00 0,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 36.000,00 0,00 11.200,00 20.800,00 21.600,00 11.200,00 226.800,00

      30 - Material de Consumo 594.961,00 0,00 30.717,66 27.891,85 36.421,26 6.140,43 49.549,62 31.423,17 18.366,07 24.933,90 42.311,60 26.984,72 -707,51 294.032,77

      31 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, 

Desportivas e Outras

1.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 1.504,00 0,00 0,00 0,00 1.931,50

      33 - Passagens e Despesas com Locomoção 74.000,00 0,00 0,00 16.494,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.776,41 0,00 2.571,34 0,00 0,00 23.842,35

      36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 235.350,00 4.050,00 6.243,75 7.940,25 4.690,00 5.693,00 6.453,00 8.742,00 4.050,00 13.292,50 17.244,75 13.721,25 9.813,27 101.933,77

      39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.550.587,00 270,00 21.615,20 128.526,72 44.193,36 201.567,64 39.788,00 150.497,79 180.583,33 79.720,67 179.190,32 60.853,99 89.488,18 1.176.295,20

      47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 72.500,00 0,00 0,00 15.352,96 -3.455,96 0,00 4.365,31 12.196,31 1.877,87 7.219,62 672,16 94,96 0,00 38.323,23

      49 - Auxilio - Transporte 20.500,00 1.155,00 700,00 0,00 735,00 735,00 735,00 616,00 797,50 0,00 3.517,50 4.920,00 0,00 13.911,00

      91 - Sentencas Judiciais 401.713,00 20.471,70 0,00 0,00 0,00 0,00 297,38 -297,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.471,70

      92 - Despesas de Exercicios Anteriores 426.307,00 0,00 200.289,08 180.903,23 11.659,38 18.122,00 3.979,25 7.450,00 0,00 0,00 2.017,50 -2.017,50 0,00 422.402,94

      93 - Indenizações e Restituições 719.160,00 0,00 0,00 180,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 142,61 707.854,88 9.442,34 0,00 718.319,83

   Investimentos 1.528.612,00 0,00 0,00 0,00 7.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.436,00 1.859,00 14.997,36 180.021,74 212.292,10

      51 - Obras e Instalações 873.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.021,74 180.021,74

      52 - Equipamentos e Material Permanente 654.928,00 0,00 0,00 0,00 7.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.436,00 1.859,00 14.997,36 0,00 32.270,36

   Amortização da Dívida 381.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.728,09 55.878,28 207.651,00 17.082,11 25.721,98 12.860,99 0,00 0,00 371.922,45

      71 - Principal da Divida Contratual Resgatado 381.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.728,09 55.878,28 207.651,00 17.082,11 25.721,98 12.860,99 0,00 0,00 371.922,45

Total Geral 46.475.590,00 36.794,70 789.345,93 2.938.215,07 6.412.915,34 7.429.647,53 3.058.983,95 4.923.489,34 3.659.160,60 3.093.657,31 3.348.664,13 2.694.853,15 2.544.385,98 40.930.113,03

Objeto
Valores Previstos

Valores Pagos

Impresso por Fabiano Cottica M agro  em 11/12/2018 21:52

Exercício: 2018
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Ano da 
Emenda 

Empenho Nº Processo Fonte Parlamentar Objeto Valor 
Empenhado 

2016 2016NE90696 2016/20321/2973 104201616 PAULO 
MOURÃO 

AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS 

                
16.038,00  

2016 2016NE90688 2016/20321/1551 104201616 PAULO 
MOURÃO 

AUISIÇÃO VEÍCULO 
PASSEIO 

                
50.000,00  

2016 2016NE90698 2016/20321/2872 104201616 PAULO 
MOURÃO 

AQUISIÇÃO 
CONDICIONADOR 
DE AR 

                
48.955,00  
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2016 2016NE90694 2016/20321/2952 104201616 PAULO 
MOURÃO 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

              
120.000,00  

2016 2016NE90695 2016/20321/2952 104201610 JÚNIOR 
EVANGELISTA 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

                
33.000,00  

2016 2016NE90700 2016/20321/2967 104201610 JÚNIOR 
EVANGELISTA 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

                
67.000,00  

2016 2016NE90702 2016/20321/2967 104201614 OLYNTO 
NETO 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

                
26.600,00  
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2016 2016NE00704 2016/20321/2968 104201614 OLYNTO 
NETO 

AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE 
SOM 

                  
7.434,98  

2017 2017NE00681 2016/20321/1907 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO 

                
92.151,00  

2017 2017NE01095 2017/20321/1261 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

MONITORES DE LED 
23 POLEGADAS 

                
40.194,00  

2017 2017NE01110 2017/20321/1263 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

COMPUTADOR 
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO 

                
78.518,00  
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2017 2017NE01099 2017/20321/1264 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

SWITCH GIGABITE 
ETHERNET 

                
12.375,00  

2017 2017NE01070 2017/20321/0521 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

MICROCOPUTADOR 
TIPO I  

                
22.390,00  

2017 2017NE01082 2016/20321/2952 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

NOTEBOOKS                 
30.600,00  

2017 2017NE01075 2016/20321/2962 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

MÓVEIS P/ 
ESCRITÓRIO 

                
35.509,00  
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2017 2017NE01094 2016/20321/1907 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO 

                
68.200,00  

2017 2017NE01093 2016/20321/1907 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO 

                
45.124,00  

2017 2017NE00680 2016/20321/1907 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO 

                  
7.534,00  

2017 2017NE01103 2016/20321/1266 104201705 EDUARDO 
S.CAMPOS 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 
(SERVIDOR HP) 

                
14.600,00  
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Relação de fornecedores a pagar com recursos de emendas parlamentares dos 

exercícios de 2016 e 2017 

 

Relatório de restos a pagar processados – referência: janeiro a 10/12/2018 

 

Unidade Gestora

Conta Contábil

Mês

Conta Corrente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

203200.203300.2016NE90017.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.11.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90017 400,56 0,00 0,00 400,56

203200.203300.2016NE90029.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.13.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90029 200,28 0,00 0,00 200,28

203200.203300.2016NE90176.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.92.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90176 216,82 0,00 0,00 216,82

203200.203300.2016NE90177.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.92.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90177 3.206,98 0,00 0,00 3.206,98

203300.203300.2017NE00021.20000.330. 1.12.122.1100.4219.3.1.90.11.    1036.01.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00021 316.216,69 0,00 0,00 316.216,69

01637536000185.203300.2016NE90256.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.11.       0.00.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90256 22.604,34 0,00 0,00 22.604,34

01637536000185.203300.2016NE90258.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.04.       0.00.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90258 589,39 0,00 0,00 589,39

01637536000185.203300.2016NE90264.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.13.       0.00.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90264 1.401,96 0,00 0,00 1.401,96

01637536000185.203300.2016NE90266.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.91.13.       0.00.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90266 19.287,39 0,00 0,00 19.287,39

01637536000185.203300.2017NE00024.20000.330. 1.12.122.1100.4219.3.1.90.04.    1031.01.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00024 90.928,59 0,00 0,00 90.928,59

01637536000185.203300.2017NE00025.20000.330. 1.12.122.1100.4219.3.1.90.04.    1033.03.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00025 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00

01637536000185.203300.2017NE00029.20000.330. 1.12.122.1100.4219.3.1.90.13.    7753.14.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00029 2.002,80 0,00 0,00 2.002,80

01637536000185.203300.2017NE00282.20000.330. 1.12.122.1100.4219.3.1.91.92.    7568.13.1.01.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00282 245.362,15 0,00 0,00 245.362,15

01786029000103.203300.2016NE90180.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.92.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90180 65.062,42 0,00 0,00 65.062,42

01786029000103.203300.2016NE90181.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.92.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90181 285.711,26 0,00 0,00 285.711,26

01786029000103.203300.2016NE90183.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.92.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90183 46.232,05 0,00 0,00 46.232,05

05278848000109.203300.2016NE90175.20320.320. 1.12.122.1130.4219.3.1.90.92.       0.00.1.00.1.777777.     E0000.08.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90175 801,14 0,00 0,00 801,14

22645916000131.203300.2017NE00466.20000.330. 1.12.122.1100.4188.4.4.90.52.    1538.48.2.40.1.666666.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00466 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00

TOTAL 1.107.744,82

Dados Gerais

203300 - UNITINS

632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Dezembro

 

Impresso por Fabiano Cott ica M agro em 11/12/18 às 14:07.  

Relatório de restos a pagar não processados a liquidar – referência: janeiro a 

10/12/2018 

 

 

Relatório de restos a pagar não processados em liquidação – referência: janeiro a 

10/12/2018 

 

TOTAL 816.222,98 
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Unidade Gestora

Conta Contábil

Mês

Conta Corrente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

00006879000189.203300.2016NE90700.20320.320. 1.12.122.1130.4188.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201610.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90700 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00

00006879000189.203300.2016NE90702.20320.320. 1.12.126.1130.4234.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201614.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90702 26.600,00 0,00 0,00 26.600,00

00489661000122.203300.2016NE90704.20320.320. 1.12.126.1130.4234.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201614.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90704 7.434,98 0,00 0,00 7.434,98

03263975000109.203300.2016NE90694.20320.320. 1.12.364.1157.4117.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201616.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90694 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

03263975000109.203300.2016NE90695.20320.320. 1.12.122.1130.4188.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201610.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90695 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00

03263975000109.203300.2017NE01082.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    7725.35.1.04.1.201705.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2018NL00719 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00

05870717000108.203300.2017NE01094.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    1513.12.1.04.1.201705.     E0000.14.000000.000000.                      00000000.0.203300.2018NL00398 68.200,00 0,00 0,00 68.200,00

07953689000118.203300.2017NE01110.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    7725.35.1.04.1.201705.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2018NL00781 78.518,00 0,00 0,00 78.518,00

09211711000180.203300.2016NE90696.20320.320. 1.12.122.1130.4188.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201616.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90696 16.038,00 0,00 0,00 16.038,00

09667043000108.203300.2016NE90698.20320.320. 1.12.122.1130.4188.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201616.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90698 48.955,00 0,00 0,00 48.955,00

10666918000128.203300.2017NE01093.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    1513.12.1.04.1.201705.     E0000.14.000000.000000.                      00000000.0.203300.2018NL00399 45.124,00 0,00 0,00 45.124,00

15410879000117.203300.2017NE00681.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    1513.12.1.04.1.201705.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00681 92.151,00 0,00 0,00 92.151,00

17181375000106.203300.2017NE00680.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    1513.12.1.04.1.201705.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2017NL00680 7.534,00 0,00 0,00 7.534,00

22645916000131.203300.2016NE90688.20320.320. 1.12.122.1130.4188.4.4.90.52.       0.00.1.04.1.201616.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2016NL90688 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

89237911000140.203300.2017NE01099.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    7725.35.1.04.1.201705.     E0000.14.000000.000000.                      00000000.0.203300.2018NL00396 12.375,00 0,00 0,00 12.375,00

89237911000140.203300.2017NE01103.20000.330. 1.12.364.1157.4292.4.4.90.52.    7725.35.1.04.1.201705.     E0000.12.000000.000000.                      00000000.0.203300.2018NL00400 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00

TOTAL 718.129,98

Encerrado até Outubro 

Dados Gerais

203300 - UNITINS

631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

Dezembro

 

  

 

 

 

 

Estimativa das despesas de custeio para 2018 

Fonte: cota de custeio 0101666666 - despesas gerais 

Serviço 
Despesas de 

exercício 
anterior 

Despesas jan. 
a dez/2018 

Total estimado 

Aluguel Câmpus de Araguatins              392,00          12.835,40               13.227,40  

Aluguel cinco (05) salas 
Dianópolis 

         4.500,00          18.000,00               22.500,00  

Aluguel sete (07) salas Dianópolis          6.300,00          25.200,00               31.500,00  

Aluguel casa Casa práxis - 
Augustinópolis 

                   -            24.000,00               24.000,00  

Aluguel de laboratório de anatomia 
- Curso de Enfermagem 

       17.200,00          37.900,00               55.100,00  

Aluguel de laboratório de 
semiotécnica 

                   -            36.000,00               36.000,00  

Manutenção corretiva e preventiva 
condicionadores de ar 

       58.481,00        151.396,64              209.877,64  

Manutenção de veículos – sede        11.657,25        133.177,50              144.834,75  
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Abastecimento-sede         45.736,88        122.080,78              167.817,66  

Passagens aéreas                    -            66.224,60               66.224,60  

Serviços de correspondência        17.506,70          82.332,80               99.839,50  

Sistema totvs        56.124,16          78.538,68              134.662,84  

Manutenção elevadores Sede 
Administrativa 

                   -            24.000,00               24.000,00  

Contratação de seguro de vida de 
acadêmicos e estagiários  

            211,20            2.535,06                 2.746,26  

Impressoras e insumos para 
impressão 

      100.048,70        172.720,89              272.769,59  

Parcelamento do INSS        52.000,00        322.300,00              374.300,00  

Parcelamento de débitos 
trabalhistas 

                   -            52.500,00               52.500,00  

Leitura do diário oficial                    -              3.240,00                 3.240,00  

Diárias                    -            82.247,50               82.247,50  

Precatórios                    -            20.471,00               20.471,00  

Material de expediente                    -            30.438,29               30.438,29  

Material de copa e cozinha                    -            23.940,75               23.940,75  

Material para processamento de 
dados 

                   -            12.268,00               12.268,00  

Material de limpeza                    -            18.736,38               18.736,38  

Água mineral                    -              2.826,00                 2.826,00  

Sistema de banco de preços                    -              7.990,00                 7.990,00  

Consultoria IGC             937,00            2.811,00                 3.748,00  

Franquia de seguro                    -              3.425,12                 3.425,12  

Perícia imobiliária                    -                890,00                    890,00  

Aquisição de certificados digitais             1.269,00                 1.269,00  

Subtotal       371.094,89     1.572.295,39           1.943.390,28  

 
 

  Fonte: cota de custeio 0101666666 - estagiários, auxílio transporte e bolsistas 

Serviço 
Despesas de 

exercício 
anterior 

Despesas jan. 
a dez/2018 

Total estimado 

Bolsas de estágio                    -            48.600,00               48.600,00  

Auxílio transporte para estagiários                    -              8.890,00                 8.890,00  

Bolsa estágio Pibic        36.000,00        216.000,00              252.000,00  

Vale transporte para servidores          3.144,00          56.880,00               60.024,00  

Subtotal        39.144,00        330.370,00              369.514,00  

 
 

  Fonte: cota de custeio 0100666998 - despesas mensais 
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Serviço 
Despesas de 

exercício 
anterior 

Despesas jan. 
a dez/2018 

Total estimado 

Energia elétrica        44.691,00        510.089,61              554.780,61  

Ressarcimento energia Câmpus 
Graciosa 

                   -          300.000,00              300.000,00  

Água        15.192,16          76.618,72               91.810,88  

Telefonia móvel          2.240,56          29.560,50               31.801,06  

Telefonia fixa          8.623,53          94.601,35              103.224,88  

Links de dados/internet                    -          173.244,00              173.244,00  

Subtotal        70.747,25     1.184.114,18           1.254.861,43  

 
 

  TOTAL     480.986,14   3.086.779,57         3.567.765,71  

 

 


