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APRESENTAÇÃO 
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Unitins, além de ser um requisito legal, é 

o documento que caracteriza a identidade da instituição e busca nortear o caminho a ser seguido pela 

Universidade para os próximos 5 (cinco) anos, reflete o atual momento pelo qual a Instituição passa, 

seus planos, atualização de suas políticas e linhas estratégicas de atuação.  

Este PDI foi construído coletivamente com o objetivo de melhoria de qualidade do ensino, 

ampliação da oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, bem como 

desenvolvimento da pesquisa e da inovação, assegurando a integração e a indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão.  

Para concretização desse documento foi necessário estruturar o PDI, organizados de acordo 

com as dimensões avaliativas do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a saber:  

1. Perfil Institucional - breve histórico da IES; missão; visão; valores; objetivos e metas e 

áreas de atuação (mapa estratégico). 

2. Projeto Pedagógico Institucional (PPI) - inserção regional; princípios filosóficos e 

teórico- metodológicos; seguidos da organização didático-pedagógica; plano de 

atendimento às diretrizes pedagógicas; políticas de ensino; pesquisa e extensão; pós-

graduação stricto e lato sensu); políticas de gestão e responsabilidade social. 

3. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos superiores 

reconhecidos e ofertados, e a ofertar (Graduação, Pós-Graduação stricto e lato sensu, 

pesquisa, extensão e cultura). 

4. Perfil do corpo docente (titulação e regime de trabalho), critérios de contratação e de 

qualificação para o exercício da docência e perfil do corpo técnico-administrativo; 

critérios de admissão e seleção; ações de avaliação de desempenho e desenvolvimento 

profissional; políticas de benefícios para o corpo docente e técnico-administrativo. 

5. Organização administrativa – estrutura organizacional; conselhos; colegiados e os 

órgãos de apoio às atividades acadêmicas. 

6. Políticas de atendimento aos discentes - acesso aos cursos; programa de apoio 

pedagógico e financeiro; estímulo à permanência do estudante na IES; organização 

estudantil e acompanhamento de egressos. 

7. Infraestrutura da IES incluindo os câmpus, os laboratórios; o atendimento a pessoas com 

necessidades especiais e cronograma de expansão da infraestrutura. 

8. Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional (lei 

10.861/2004/SINAES).  

9. Aspectos financeiros e orçamentários - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade 

financeira.  

Este documento torna público o papel institucional no que diz respeito à promoção de uma 

educação de qualidade, bem como no que se refere a sua inserção na sociedade regional. Procura 

definir quais são as contribuições que a Unitins pretende promover, atuando como indutora do 

desenvolvimento regional no Tocantins.  

Enfim, o que se deseja é maior amadurecimento e fortalecimento de toda a comunidade 

universitária e que este documento, como todo elemento de planejamento, não pode ser visto como 

limitante, mas como resultante de uma ação passiva de ser revisada e ampliada, subsidiada a partir de 

discussões originadas na comunidade universitária em relação às demandas e às perspectivas futuras 

para o estado do Tocantins.  

Reconhecemos toda a equipe da Unitins que, individual e/ou coletivamente, mesmo diante de 

tantos obstáculos, contribuiu para tornar esse documento uma realidade, pois esse PDI caracteriza-se 

como instrumento norteador para enfrentar os desafios futuros e garantir a construção de uma Unitins 

melhor para todos, que só está crescendo porque cada um de nós é parte integrante dela. 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor  
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 Identidade Institucional: Missão, Visão, Valores, Objetivos e Metas 
 

1.1.1 Missão  
Promover o ensino, a pesquisa e a extensão com qualidade e inovação, a fim de 

contribuir para a formação profissional e cidadã, priorizando o desenvolvimento social, 

econômico, cultural, político e sustentável do estado do Tocantins.  

 

1.1.2 Visão  
Ser uma instituição pública de referência na promoção do ensino, da pesquisa e da 

extensão no estado do Tocantins, produzindo conhecimento e tecnologia integrada às 

demandas da sociedade. 

 

1.1.3 Valores  
→ Ética 
→ Transparência 
→ Democracia participativa 
→ Comprometimento e envolvimento 

→ Integração social 

→ Inovação 
→ Respeito à dignidade humana 

→ Sustentabilidade ambiental 

 

1.1.4. Objetivos e Metas  
A Unitins trabalha em consonância com o Art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN. 9394/1996) sendo que a educação superior tem por finalidades: 
 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 
II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 
VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 
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VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

VIII. atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante 

a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e 

o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. 

(Incluído pela Lei nº 13.174, de 2015) 
 

 

A Unitins é uma Instituição de Ensino Superior que se propõe a atingir os objetivos 

propostos no Art.3º do seu Estatuto: 

I. OFERTAR a educação superior baseada no princípio da indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão; 

II. FORMULAR e executar programas de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão nos níveis de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a 

distância, decorrentes de demandas internas e da sociedade; 

III. ESTIMULAR a valorização e divulgação da cultura local, regional e nacional, em 

suas diferentes manifestações; 
IV. ESTIMULAR e subsidiar o desenvolvimento do pensamento científico e do 

pensamento crítico-reflexivo para a continuidade da formação dos cidadãos; 
V. FORMAR diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
VI. INCENTIVAR e promover os diversos saberes e conhecimentos artísticos, culturais, 

científicos e tecnológicos por meio do ensino, pesquisa e extensão; 
VII. DAR VISIBILIDADE e promover a divulgação dos conhecimentos produzidos no 

ensino, na pesquisa e na extensão, por meio de diferentes meios de comunicação, 

como forma de retorno à sociedade; 
VIII. INCENTIVAR e fomentar a pesquisa e a investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para difusão do conhecimento 

produzido; 

IX. PROMOVER a extensão universitária, visando a ações transformadoras entre a 

Universidade e a sociedade por meio de processos educativos, cultural e científico; 

X. OFERTAR serviços especializados a toda a comunidade acadêmica e à sociedade em 

geral por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, mantendo com estas uma relação 

de colaboração contínua; 
XI. CRIAR e promover políticas de acessibilidade, de cotas, de inclusão e outras que 

visem à igualdade de oportunidade. 
 

Descrição dos Objetivos e Quantificação das Metas da IES 
 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

Estimular e promover a valorização e divulgação da cultura local, regional e nacional, em suas diferentes 

manifestações. 

 

METAS 

 

2

0

1

8 

 

2

0

1

9 

 

2

0

2

0 

 

2

0

2

1 

 

2

0

2

2 
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Organizar espaços regionais e locais, de políticas públicas sociais e setoriais, 

para produção e difusão do conhecimento, da ciência, da arte e da cultura. 
X X X X X 

Estabelecimento de um espaço de preservação e memória da Instituição.   X X X 

Incentivo ao corpo discente a participar de atividades para desenvolvimento do 

espírito crítico, criativo e solidário. 
X X X X X 

 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

Ofertar a educação superior baseada no princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

a fim de formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais 

e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Dando 

a oportunidade de acesso à formação integral de excelência acadêmica. 

 

METAS 

 

2

0

1

8 

  

2

0

1

9 

 

2

0

2

0 

 

2

0

2

1 

 

2

0

2

2 

Dar continuidade ao Programa Sisu/MEC. X X X X X 

Dar continuidade da oferta de vagas discentes para os cursos presenciais de 

Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica, Direito, Letras, 

Pedagogia, Serviço Social e Sistema de Informação. 

X X X X X 

Ofertar além do curso de Enfermagem mais três cursos de graduação presencial 

na área de Ciências da Saúde.     X X X 

Ofertar dois ou mais cursos de graduação presenciais nas áreas de Ciências 

Humanas.    X X X 

Ofertar mais um curso de graduação presencial na área de Ciências Sociais 

Aplicadas.   X X X 

Ofertar dois ou mais cursos Tecnólogos presenciais na área de  Recursos 

Naturais.    X X X 

Avaliar permanentemente os projetos pedagógicos. X X X X X 

Implantar projetos anuais de pós-graduação lato sensu, para o período de 

vigência do PDI, consoante às políticas de ensino, pesquisa e extensão. 
  X X X 

Implantar programas de pós-graduação stricto sensu consoante com as políticas 

de ensino, pesquisa e extensão.   X X X 

Dar continuidade às políticas específicas de acesso e permanência para pessoas 

com necessidades especiais. X X X X X 

Dar continuidade ao Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência 

– PIBID, por meio de convênio com a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES com bolsas de 

incentivo à docência para os discentes. 

X X X X X 

 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

Formular e executar programas de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão nos níveis de 

graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, decorrentes de demandas internas e da 

sociedade bem como incentivar e fomentar a pesquisa e a investigação científica, visando ao desenvolvimento 

da ciência, tecnologia e inovação para difusão do conhecimento produzido e ainda incentivar e promover os 

diversos saberes e conhecimentos artísticos, culturais, científicos e tecnológicos por meio do ensino, pesquisa e 

extensão. 

METAS 

 

2

0

 

2

0

 

2

0

 

2

0

 

2

0
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1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

Fomentar a investigação científica da comunidade acadêmica por meio de 

editais anuais financiados por recursos federais, estaduais ou privados.  
X X X X X 

Fortalecer as parcerias público-privadas na busca da inovação tecnológica, 

incentivo à pesquisa e apoio à implantação de parques tecnológicos.  
X X X X X 

Participar de redes temáticas regionais, nacionais e internacionais para o 

incentivo da Pesquisa, do Desenvolvimento e da Inovação. 
X X X X X 

Realizar pesquisas agropecuárias no estado do Tocantins para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável (produção vegetal, produção animal, 

agricultura familiar e agricultura de baixa emissão de carbono). 

X X X X X 

Realizar pesquisas voltadas para uso, manejo e conservação de recursos 

genéticos da biodiversidade.  
X X X X X 

Realizar pesquisas na área de arqueologia voltada ao levantamento, ao 

resgate e à proteção do patrimônio histórico e cultural do estado do 

Tocantins. 

X X X X X 

Realizar pesquisas sobre o clima, o tempo e os recursos hídricos do Estado. X X X X X 

Realizar pesquisas voltadas à conservação e à educação ambiental. X X X X X 

Realizar pesquisas nas áreas de Humanas, Sociais Aplicadas, Letras, 

Linguísticas e Artes, voltadas para as atividades econômicas, política, social 

e cultural. 

X X X X X 

Ampliar o número de bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Tecnologia 

e Inovação – PIBITI, por meio do convênio Unitins/CNPq, PIBID, que 

compreende importante instrumento de manutenção e fortalecimento da 

pesquisa institucional. 

X X X X X 

Aderir a novos programas de bolsas de incentivo à pesquisa e à extensão para 

os discentes. 
 X X X X 

 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

Dar visibilidade e promover a divulgação dos conhecimentos produzidos no ensino, na pesquisa e na extensão, 

por meio de diferentes meios de comunicação, como forma de retorno à sociedade; promover a extensão 

universitária, visando a ações transformadoras entre a Universidade e a sociedade por meio de processos 

educativos, cultural e científico; ofertar serviços especializados a toda a comunidade acadêmica e à sociedade 

em geral por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, mantendo com estas uma relação de colaboração 

contínua; criar e promover políticas de acessibilidade, de cotas, de inclusão e outras que visem à igualdade de 

oportunidades. 

 

METAS 

 

2

0

1

8 

 

2

0

1

9 

 

2

0

2

0 

 

2

0

2

1 

 

2

0

2

2 

Ofertar novos cursos de capacitação/extensão na modalidade Presencial e na 

modalidade EaD, em âmbito local e regional. X X X X X 

Estabelecer parcerias interinstitucionais com organizações da sociedade civil 

para o desenvolvimento de ações conjuntas de pesquisa e extensão 

universitária. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Dar continuidade ao sistema de avaliação de projetos de extensão. X X X X X 
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Realizar evento bienal para promover a discussão de conhecimentos e práticas 

pedagógicas no âmbito da extensão universitária. X X X X X 

Capacitar servidores públicos na área de gestão, planejamento e execução de 

políticas públicas. 

 

 
X X X X 

Implementar projetos de ações extensionistas vinculados ou não às 

coordenações de cursos existentes na Instituição, para atendimento da 

sociedade tocantinense. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Garantia de no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação 

no ensino superior seja cumprida em ações de extensão universitária. 
  X X X 

Garantir a oferta de programas e projetos de extensão aos idosos. (Atendendo 

ao art. 25 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). 
  X X X 

Formar atores de políticas públicas sociais e setoriais. 
 

 
X X X X 

Incentivar a publicação de artigos em revistas e em eventos. X X X X X 

Estimular a publicação de resultados de ações de extensão com a implantação 

da Revista Extensão. 
 X X X X 

Promoção da inclusão social com vistas à igualdade de oportunidades.  X X X X 

Incorporar a REDESAT e rádio FM 96.1 para dinamização de programas e 

ações acadêmicas, sociais e culturais.  
 X    

 

 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

Produção de conhecimento nos processos de ensino, pesquisa, extensão; Manutenção e ampliação da estrutura 

física e de pessoal. 

 

METAS 

 

2

0

1

8 

 

2

0

1

9 

 

2

0

2

0 

 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

Desenvolver competências gerenciais e administrativas no âmbito do ensino, 

da pesquisa e da extensão universitária. X X X X X 

Ampliar a modernização permanente da infraestrutura física e tecnológica de 

apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão.  X X X X 

Revisar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores.  X   X 

Realizar concurso público para provimento de vagas para docentes e técnico-

administrativos.   X X X 

Implementar política de qualificação dos servidores (docente e técnicos 

administrativos) da universidade.  
 X X X X 

Estabelecer parcerias interinstitucionais nacionais e internacionais, para 

intercâmbios tecnológicos e de cooperação à pesquisa, ao ensino e à extensão 

universitária. 

 

 

 

X X X X 

Promover a expansão da Unitins. X X X X X 

Assegurar o investimento em qualidade na oferta de cursos de educação 

superior. 
X X X X X 

Aperfeiçoar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica dos Câmpus.  X X X X 

Estimular a participação da comunidade interna e externa de forma 

democrática nos processos decisórios da Universidade. 

 

 X X X X 
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1.2 Histórico e desenvolvimento da instituição de ensino 
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) tem sua história vinculada a do 

estado, criado pelo Art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988 como Estado do Tocantins, inserido na Região 

Norte. O Censo 2010 apontou uma população de 1.383.445 habitantes com estimativa para 

2019 de 1.572.866 em 139 municípios, apontando um crescimento de 1,13%, segundo o 

IBGE. 

Com posição geográfica considerada privilegiada com limites entre Goiás, Bahia, 

Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso, a infraestrutura dos serviços públicos disponíveis à 

população se tornou um fator importante de desenvolvimento do estado, entre eles, e de 

demasiada relevância, a formação profissional de nível superior. Nesse contexto, se inscreve 

a história da Unitins, entrelaçada com o processo de desenvolvimento do estado desde sua 

criação como primeira universidade pública, que além disso estabeleceu um vigoroso suporte 

na formação educativa e profissional das pessoas. 

À época da criação do estado funcionavam na região duas instituições de ensino 

superior mantidas pelo estado de Goiás: a Faculdade de Filosofia do Norte Goiano em Porto 

Nacional com oferta de cursos de licenciatura em História, Geografia, Letras e Ciências; e a 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras em Araguaína com os cursos de Geografia, 

História e Letras. Com recursos municipais, também teve início a Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas de Gurupi.  

Essas recém-criadas entidades de ensino representaram a primeira oportunidade de 

formação superior na região, principalmente para professores que, em sua quase totalidade, 

exerciam uma docência ancorada na formação de nível médio. Criado o estado do Tocantins, 

tornou-se visível a necessidade de formação de quadros para atender sua operacionalidade, 

gestão e desenvolvimento de políticas públicas. 

A criação de uma universidade, portanto, apresentou-se como uma necessidade para 

qualificação de recursos humanos, produção de conhecimento e desenvolvimento de 

tecnologias, principalmente voltadas às questões do desenvolvimento regional. Desse modo, 

a Universidade do Tocantins (Unitins), instituída pela Lei n. 136/90 e efetivada via Decreto 

252/90, foi autorizada a funcionar por meio do Decreto Estadual nº 2.021/90, incorporando 

as faculdades de Porto Nacional e Araguaína. 

Foi concebida como uma instituição que além de formadora deveria ser crítica, 

comprometida com o encargo de atuar de forma efetiva na transformação da realidade do 

estado, conforme proposto em seu Projeto Pedagógico, após estudo realizado sobre o 

contexto socioeconômico, cultural, educacional e financeiro do Estado. O propósito do 

Projeto Pedagógico da recém-criada Unitins foi a estruturação de uma universidade 

democrática e acessível às populações das diferentes regiões do estado, bem como a 
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superação de mazelas presentes em outras universidades brasileiras, como a dependência 

ilimitada de recursos públicos (PRETO; PEREIRA, 2008). 

Portanto, a Unitins deveria ter a cara do Tocantins (CASSIMIRO, 1996), ser pensada 

e organizada para atender às demandas do estado e da região Norte do país. Em janeiro de 

1991 foi criada uma comissão com o fim de realizar uma ampla consulta à sociedade. As 

consultas, estudos e informações dos setores de planejamento estratégico do estado foram os 

subsídios que indicaram como prioridade para a universidade oferta de cursos tecnológicos 

para interferir na realidade do estado, formação profissional e melhoria da qualidade de 

ensino em todos os níveis, de modo a favorecer o desenvolvimento socioeconômico da região 

(PRETO; PEREIRA, 2008). 

Com a Lei Estadual n. 326, de 24 de outubro de 1991, a Unitins foi transformada em 

autarquia e passou a integrar o Sistema Estadual de Ensino. Para melhor atendimento à 

população do estado, implantou centros de extensão, incorporou as faculdades existentes e 

estabeleceu em seu sistema multicampi centros universitários, destacando-se como 

instituição de ensino superior em localizações estratégicas para o desenvolvimento regional, 

com as seguintes áreas de formação: 

·      Arraias – Pedagogia e Matemática. 

·      Araguaína – Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina Veterinária. 

·      Colinas – Direito. 

·      Guaraí – Pedagogia. 

·   Miracema do TO – Matemática, Administração (com habilitação em Adm. Rural, 

Adm. Pública e Adm. de Empresas). 

·   Palmas – Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Direito, Comunicação 

Social, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis. 

·      Paraíso do TO – Engenharia de Alimentos, Processamento de Dados. 

·      Porto Nacional – História, Geografia, Letras, Ciências Biológicas. 

·      Tocantinópolis – Pedagogia, Matemática. 

A personalidade jurídica da instituição era de direito público, com autonomia 

didático-científica, disciplinar, financeira e patrimonial, pautada pelo art. 207 da Constituição 

Federal de 1988. Em 1996, novas mudanças com a aplicação da Lei n. 872 remodelaram a 

universidade, transformando-a em Fundação Universidade do Tocantins (PEREIRA, 2007). 

 No ano 2000, a Unitins retornou a seu caráter de universidade pública e gratuita, pela 

Lei n. 1.160/00, uma mudança que resultou na aplicação da Lei Federal n. 10.032, de 23 de 

outubro de 2000, determinando a doação de todos os campi da Unitins para a criação da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT). Com a transferência de patrimônio, alunos e 

cursos regulares à UFT constituiu-se uma nova realidade acadêmica e física para a Unitins. 

O Decreto 1.672/2002 e a Lei 1.478/2004 atribuíram novos rumos à instituição, além de 

outras modalidades de cursos superiores. 

Embora compelida pelas circunstâncias a voltar ao ponto de partida e traçar uma nova 

trajetória em seu papel de instituição estadual de ensino superior, a Unitins assumiu lugar de 

destaque no processo de desenvolvimento do estado, realizando atividades relevantes de 
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caráter formativo, científico, tecnológico, cultural. Entre os papéis desempenhados pela 

instituição nessa fase de recomeço é importante destacar: 

– Oferta em regime especial em períodos de férias de cursos de Letras, Geografia, 

História, Pedagogia, Normal Superior, Ciências Biológicas e Ciências com habilitação em 

Matemática, Química e Física, para a formação de aproximadamente 12.000 professores das 

redes estadual e municipais de ensino. Com esse esforço, garantiu que o estado do Tocantins 

atendesse o cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases – LDB/96 no tocante à qualificação de 

professores, como um dos quesitos essenciais para efetivação de uma educação de qualidade. 

– Coordenação Estadual da Pesquisa Agropecuária – OEPA, por meio da Lei n. 

1.478/2004, de 25 de junho de 2004, com o objetivo de desenvolver pesquisa agropecuária, 

gerar tecnologias e inovações que propiciem soluções competitivas para o desenvolvimento 

rural e territorial sustentável do Tocantins. 

– Estruturação do Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA) e insersão do Núcleo 

Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos da Unitins (NEMET-RH) no Programa do 

Ministério de Ciência e Tecnologia de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos 

– PMTCRH. 

– Instituição da modalidade EaD na Unitins com o curso Normal Superior para 

atender à demanda de formação superior de professores da Educação Básica. 

 Os passos seguintes nessa trajetória levaram à oferta exclusiva de cursos de 

graduação na modalidade telepresencial (PRETTO, AIRES, 2008), com a criação dos cursos 

de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Serviço Social em EaD, conforme 

Parecer CNE/CES 140/2004, com a disponibilização de seis mil vagas para o estado do 

Tocantins. Pela Portaria no 2.145, de 16 de julho de 2004, do Ministério da Educação, a 

Unitins foi credenciada para a oferta de cursos em EaD a nível nacional. 

 A fase EaD da Unitins representou um período de notável expansão de conhecimento, 

de inovação e de aprendizado institucional, tanto para docentes quanto para técnicos e 

gestores. Ao lidar com um novo modo de formação superior foi necessário à universidade 

operacionalizar metodologias apropriadas ao ensino a distância, elaborar e disponibilizar 

materiais pedagógicos de apoio à aprendizagem do aluno e apreender novos gestos para a 

docência em espaços virtuais. Todos esses processos resultaram em uma expertise técnica e 

pedagógica da Unitins sobre o formato EaD. 

Este período EaD da universidade alcançou ascensão no Tocantins e no Brasil, não 

obstante ter sido posteriormente descredenciada. Novamente foi necessário elaborar rotas 

próprias de atuação, cujo processo foi iniciado com a formação em 2010 de uma Comissão 

Multilateral composta por membros de órgãos do Estado (Unitins, Tribunal de Contas, 

Procuradoria Geral, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Gabinete do Governador e 

Assembleia Legislativa) com o propósito de subsidiar a Unitins na elaboração de um projeto 

de reestruturação institucional. A partir desse esforço conjunto entre a Instituição e instâncias 

da sociedade, a Unitins foi autorizada a ofertar cursos presenciais, os conselhos (Consepe e 

Consuni) foram rearticulados, os regimentos institucionais foram revisados, novas políticas 

e planos de ação das pró-reitorias foram realinhadas. O plano de Empregos, Carreiras e 

Salários da Fundação Universidade do Tocantins – Lei nº 2.317 – foi aprovado pela 
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Assembleia Legislativa Estadual e publicado no Diário Oficial nº 3.107, de 31 de março de 

2010. 

Por aprovação unânime nas instâncias do Consepe, do Consuni e do Conselho 

Curador (Resolução nº 003/2010/Conselho Curador), concretizou-se o primeiro concurso 

vestibular em julho de 2010 para os cursos presenciais em Engenharia Agronômica, Direito, 

Sistemas de Informação e Serviço Social. A Unitins foi credenciada junto ao Sistema UAB 

por meio da Portaria MEC n° 837/2010, de 24 de junho de 2010, para oferta dos cursos de 

licenciaturas em Letras e Pedagogia, a partir de 2011. 

 Ações, como o Programa de Correção de Fluxo e o Projeto de Reingresso, foram 

implementadas no mesmo período, para finalização dos oito cursos de graduação na 

modalidade EaD (Administração, Ciências Contábeis, Fundamentos e Práticas Jurídicas, 

Letras Português-Espanhol, Matemática, Pedagogia, Serviço Social, Tecnologia e Análise de 

Sistemas). 

Em 26 de março de 2014, por meio da Lei Estadual n. 2.829, a Unitins voltou ao 

modelo multicampi: em Araguatins, com os cursos de Letras e Pedagogia; em 

Augustinópolis, com os cursos de Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem; em Dianópolis, 

com os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito e em Palmas com os cursos 

de Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação. 

Em julho de 2014, foi lançado edital para provimento do quadro de docentes da 

Unitins. Um momento importante para a história da universidade, uma vez que seu primeiro 

e único concurso foi realizado em 1991, a partir do Decreto n. 2.044, tendo ocorrido pela Lei 

n. 326 (GOMES; SCHIER; MAGRO, 2013). Os docentes aprovados representaram o início 

de oportunidades que faltavam à universidade, como a oportunidade de estabelecer novos 

cursos, de desenvolver pesquisas na graduação, pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu. 

O ano de 2016 assinalou mais uma mudança no regime jurídico da Unitins por meio 

da Lei n. 3.124, que a tornou uma autarquia de regime especial, com gestão administrativa, 

financeira, patrimonial, didática e científica, vinculada à Secretaria da Educação, Juventude 

e Esporte. Com essa mudança, voltou a ser intitulada “Universidade Estadual do Tocantins”. 

A alteração estruturou um novo perfil para a universidade, devido ao quadro pequeno 

de docentes concursados, para pleno exercício de suas atividades. Algo necessário para 

constituir o viés teórico e epistemológico dedicado ao enriquecimento intelectual voltado à 

produção de pesquisas e publicações, para uma formação profissional e intelectual mais 

ampla e capacitada para atuação social e no mercado de trabalho. 

A Unitins atual conta com órgãos vinculados ao ensino, pesquisa e extensão dentre 

os quais se destacam: Complexo de Ciências Agrárias e seus Núcleos: NEMETH/RH 

(Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos), NUDAM (Núcleo de 

Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental), NUTA (Núcleo Tocantinense de 

Arqueologia), NZT (Núcleo de Zoologia e Taxidermia), NIT (Núcleo de Integração 

Tecnológica), com forte intento na pesquisa agropecuária. 

Quanto à produção científica, os destaques são para as revistas Humanidades e 

Inovação, Revista Ciência Agroambiental e Revista Extensão, que têm sido importantes na 

produção acadêmica regional e nacional, incentivando a iniciação científica do estado e 
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abrindo oportunidade para que docentes e discentes de outras instituições, do estado e do 

Brasil, tenham oportunidade e proximidade com a divulgação científica acadêmica. No que 

tange à Revista Humanidades e Inovação, criada em 2014, alcançou estrato A2 na avaliação 

em 2019, tornando-se referência como periódico de publicações científicas na área das 

humanidades no estado e região. 

Diante dessa história de mudanças, da luta por proporcionar uma educação de 

qualidade na região norte do Brasil e de investimentos no seu quadro de professores 

concursados, que busca o pleno exercício de atividades de pesquisa, a Unitins propõe a 

criação do curso stricto sensu com o título Educação, Estado e Conflitos Sociais, o qual, de 

natureza interdisciplinar, pretende investir em pesquisas sobre instituições sociais e questões 

sobre violência, as relações entre a contribuição das tecnologias na contemporaneidade e 

expressões sociais envolvidas, conflitos e penalizações sociais. 

Por fim, objetiva criar caminhos multirreferenciais na produção do conhecimentos 

que se destinam desenvolver pesquisas capazes de envolver questões relacionadas à região e 

à sociedade que a constitui. Em face à carência de programas stricto sensu no norte do país, 

em especial, cursos de mestrados interdisciplinares em sociedade e humanidades, como 

forma de contribuir para o desenvolvimento da Unitins e comunidade acadêmica da região. 

A proposta da IES destina-se a atender com relevância social, política e educacional 

a demanda reprimida de oportunidades de estudos e formação profissional no estado do 

Tocantins e regiões circunvizinhas como, sul do Maranhão, sul do Piauí, sudeste do Pará, 

norte de Goiás, nordeste do Mato Grosso, sudoeste da Bahia. Como também, atender aos 

estudantes da Unitins, egressos de seus cursos de graduação em Direito, Serviço-Social, 

Administração, Pedagogia e demais licenciaturas.  
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Quadro 1 - Linha do tempo - Série histórica da Unitins 
 

 
Fonte: Reitoria.   

 

Nesse sentido, observa-se que muitas alterações de ordem legal e estrutural foram 

necessárias, mas é importante ressaltar que a instituição procurou sempre manter sua 

autonomia didático-científica, o que confere a ela credibilidade e sustentabilidade para 

promoção de Ensino, Pesquisa e Extensão nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Assim, a Unitins sem perder sua base de ensino-pesquisa-extensão recria-se, 

reinventa-se e prossegue sua missão de aprender a manejar-se e fazer-se existir nas 

tecnologias de informação e comunicação nos diferentes níveis e formatos de ensino. 
 

1.3  É instituição tecnológica?  
Não  
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1.4 Ano do início do PDI: 2018 

1.5 Ano do fim do PDI: 2022 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL– PPI 
 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento de gestão acadêmica 

elaborado em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, 

tendo como referência a Lei No 10.861, de 14 de abril de 2004 (Art.3º, Incisos de I a X). O 

Artigo 17 e art.21 do Decreto nº. 9.235, de 15 de Dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 

superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação, para sua elaboração 

utilizou-se também da legislação educacional vigente, além das diversas normatizações do 

Ministério da Educação (MEC) sobre a nova ótica da educação superior no Brasil. Na 

verdade, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) se constitui em um documento político e 

pedagógico construído para nortear as práticas de ensino, pesquisa e extensão da Unitins, 

nele estão explícitas as políticas e as estratégias para que a Universidade atinja suas 

finalidades de educação superior, seu compromisso social, seus objetivos, bem como os 

mecanismos de inserção regional, e suas concepções sobre os processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação. 

Enquanto construção textual, o PPI direciona o Plano de Desenvolvimento Institucional 

2018-2022, explicitando bases e dimensões teórico-analíticas do fazer educacional-

pedagógico da IES. Na Unitins, o pensar e o fazer educacional-pedagógico perpassam todas 

as ações dos setores, das coordenações, das direções e das instâncias consultivas e 

deliberativas de apoio direto à Reitoria. Para um melhor entendimento, apresentamos a seguir 

como a IES se insere no contexto regional do Tocantins, em especial nas regiões Central, 

Bico do Papagaio e Sudeste.  

 

2.1 Inserção Regional 
A Unitins tem sua importância na produção, na difusão e na aplicação do conhecimento 

direcionado aos coletivos sociais como forma de contribuir com o desenvolvimento cultural, 

social, econômico local e regional, inspirada em princípios de equidade social, fortalecimento 

da pequena e média empresa, ampliação de oportunidades para toda a população, convivência 

harmoniosa com o meio ambiente, respeito aos direitos humanos e enriquecimento cultural 

a partir da interação e do intercâmbio crítico e seletivo com as diversas formas de expressão 

cultural. 

A instituição, ao longo dos anos, procura a promoção do desenvolvimento harmônico 

e integrado da sociedade do estado do Tocantins; a geração, a promoção, a preservação e a 

difusão da cultura, estimulando o acesso do povo aos bens e aos valores culturais; o avanço 

da tecnologia para o desenvolvimento das potencialidades do estado e de seu povo; o apoio 

técnico à implantação de empreendimentos lastreados no aproveitamento de recursos 

naturais; a capacitação e o aperfeiçoamento de professores e pesquisadores universitários; o 

fomento e a prestação de serviços de ensino, pesquisa e extensão voltados para o 

desenvolvimento de métodos e processos de educação e capacitação; a formulação e a 

execução de programas de ensino e modalidades decorrentes de exigências ou demandas do 

planejamento estadual e regional, contribuindo assim, para o desenvolvimento dos estados 

pertencentes à Amazônia Legal. 

A Universidade tem papel crucial no desenvolvimento econômico do estado, pois é sua 

função formar pessoas para futuras lideranças científico-tecnológicas, cultural, política e 

empresarial, o que é o diferencial para o sucesso de uma sociedade, considerando que as 

inovações são relevantes para o processo de desenvolvimento econômico. 
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A Unitins é um espaço privilegiado de convivência, em que tramitam pessoas com alto 

potencial, o que favorece o desenvolvimento humano e científico-tecnológico.  Assim, esse 

espaço de atuação docente e discente é local de produção e disseminação de conhecimento, 

enriquecido por diversas culturas, pela pesquisa, pela informação que se transformam em 

conhecimento e potencializam o desenvolvimento de habilidades e competências da 

comunidade acadêmica. 

A Unitins está localizada no estado do Tocantins, região Norte do país. O estado está 

subdividido em 10 (dez) Regiões, a saber: Central, Centro-Oeste, Extremo Norte (Bico do 

Papagaio), Leste (Jalapão), Nordeste, Noroeste, Norte, Sudeste, Sudoeste (Ilha do Bananal) 

e Sul. 

Observa-se que a IES efetiva suas ações integrando teoria à prática, fundamentada no 

ensino, na pesquisa e na extensão, na Região Central - município de Palmas, Região Extremo 

Norte - Bico do Papagaio municípios de Araguatins e Augustinópolis e na Região Sudeste - 

município de Dianópolis, conforme apresentado na Figura 1. 

 
                  Figura 1: Localização dos câmpus     Fonte: Reitoria 

 

Destaca-se que o Estado encontra-se na zona de transição geográfica entre o cerrado e 

a floresta Amazônica, com 91% de sua área no bioma Cerrado e 9% no bioma Amazônico, 

o que lhe garante uma rica biodiversidade. 

Ocupa área de 278.420,7 km2, situado no sudoeste da região norte do país, limitando-

se ao norte com o estado do Maranhão; a leste com os estados do Maranhão, Piauí e Bahia; 

ao sul com o estado de Goiás; e a oeste com os estados de Mato Grosso e Pará. Observa-se 

que é o estado mais novo da federação brasileira, criado em 5 de outubro de 1988, a partir 

da promulgação da Constituição Federal. 

Com uma população de aproximadamente 1.383.445 habitantes, distribuídos em 139 

municípios e densidade demográfica de 4,98 habitantes por km², incluindo uma significativa 

população rural, indígenas, negros, ribeirinhos, extrativistas, dentre outros, ocupa a 14ª 

posição no ranking brasileiro em relação ao IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal), e terceiro em relação à Região Norte, com um valor de 0,699 (PNUD, 2013). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do estado é a longevidade, com índice de 0,793, 
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seguida de renda, com índice de 0,690, e de educação, com índice de 0,624. Com relação ao 

coeficiente de Gini, observa-se que o Tocantins atingiu o patamar de 0,515, em 2014, 

considerada a menor taxa do período entre 2004 a 2014 (SEPLAN, 2016).  

Em termos de economia, prevalece a produção agropecuária, indústrias do setor da 

construção civil e mobiliário, processamento de alimentos, de móveis e madeiras. Convém 

afirmar que o estado possui jazidas de estanho, calcário, dolomita, gipsita e ouro. Destaca-se 

ainda, a vocação para o ecoturismo, uma vez que seus municípios contam com praias fluviais 

e cachoeiras de fácil acesso. 

No que tange à questão ambiental, o estado abriga algumas áreas e parques de 

preservação ambiental como a APA do Lago de Palmas, APA Serra do Lajeado, APA Ilha 

do Bananal/Cantão e parcela da APA Lago de Santa Isabel, linear ao rio Araguaia, APA Serra 

da Tabatinga e do Jalapão, Parque Estadual do Lajeado e Parque Estadual do Cantão, sendo 

todas unidades de conservação estadual.  Há também reservas particulares do patrimônio 

natural (RPPN), a exemplo da catedral do Jalapão, fazenda Calixto e Mina d’Água. Esse 

conjunto de Unidades de Conservação (UCs) soma aproximadamente cerca de 3 (três) 

milhões de hectares e apresenta grande relevância para a proteção da biodiversidade 

brasileira e global (SANTOS et al., 2013, apud SEPLAN 2016). 

Sobre a educação, o estado vem registrando avanços importantes nas taxas de redução 

do analfabetismo, em todas as faixas etárias. Houve decréscimo de 3,82% para a faixa entre 

15 a 24 anos de idade, 7,54% para a faixa de 25 a 59 anos e 11,37% para pessoas de 60 anos 

ou mais. 
 

 

2.2 Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos Gerais que norteiam as 

Práticas Acadêmicas da Instituição 
A instituição considera que a existência humana adquire significados e sentidos, à 

medida que o ser humano passa a atuar de forma crítica e consciente na construção da 

sociedade em que está inserido. A Unitins assume a educação como fenômeno e processo de 

formação e interação social que conduz as pessoas à plena participação produtiva e crítica na 

sociedade. Princípios e valores, como a dignidade, a solidariedade, a justiça, o respeito ao 

próximo e a autonomia com responsabilidade, permeiam por todas as ações ofertadas a fim 

de contribuir para o crescimento humano e profissional dos indivíduos em suas respectivas 

comunidades. 

O conhecimento evolui rapidamente, exige uma educação voltada para a autonomia do 

acadêmico, o que implica uma metodologia do “aprender a aprender”, ancorada na produção 

do conhecimento, por meio da investigação e da solução de problemas. Paralelamente, 

grandes mudanças têm ocorrido no campo virtual a partir dos avanços das tecnologias da 

informação e da comunicação, trazendo um desafio enorme para as áreas de conhecimento.  

As metodologias devem auxiliar nos processos de democratização do conhecimento 

acadêmico, promoção da interdisciplinaridade, valorização da dimensão tempo/espaço 

escolar-acadêmico, como construção subjetiva; (re)significação de paradigmas educacionais 

e ampliação do processo dialético teoria-prática. Com isso, amplia-se mais seu compromisso 

político-social, o acesso e a permanência com êxito no ensino superior; respeitar a 

diversidade e os ritmos próprios nos processos de aprendizagem discentes; utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação como apoio à ação pedagógica; socializar o 

conhecimento por meio da convergência das mídias; complexo de laboratórios e núcleos na 

prestação de serviços à comunidade e à sociedade. 
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2.2.1 Princípios Estruturadores 
I. DIVERSIDADE: respeitar os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face das 

diversidades étnico-culturais. 

II. AUTONOMIA: considerar o olhar do aluno sobre a sua realidade; romper com a 

cultura de dependência ao professor e desenvolver atitude reflexiva diante das 

práticas avaliativas e do estudo. 
III. INVESTIGAÇÃO: possibilitar a capacidade de agir, refletir na ação e sobre a ação; 

desenvolver uma postura questionadora, sobretudo uma ação educativa inserida em 

um contexto de relações sociais, políticas, econômicas, culturais e pedagógicas. 
IV. TRABALHO COOPERATIVO: elaborar uma proposta pedagógica que resulte da 

compreensão e da responsabilidade individual e coletiva. 
V. DIALOGICIDADE: potencializar o diálogo social como estratégia de aproximação 

dos saberes acadêmicos e populares entre Universidade e sociedade.  

VI. CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: organizar o 

currículo de todos os cursos nessa modalidade por meio da vivência de construção do 

conhecimento, em um processo que se constitui em momentos articulados de ação-

reflexão-ação.  
 

Nesse sentido, para atingir os objetivos institucionais propostos no PDI, a IES segue os 

princípios filosóficos definidos no Artigo 2º do seu Estatuto: 
 

I. indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão; 

II. unicidade, gestão democrática participativa, diálogo e cooperação para a 

administração geral da Unitins; 

III. racionalidade de organização para valorização e segurança de seus recursos humanos 

e materiais; 

IV. formação cidadã, respeito à laicidade, à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, sem discriminações de qualquer natureza; 

V. valorização da universalidade e relatividade do conhecimento e saberes visando à 

interdisciplinaridade, à defesa da democratização da educação no que concerne à 

qualidade, à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso e condições para a 

permanência dos discentes com garantia de padrão de qualidade e socialização de 

seus benefícios; 

VI. defesa da democracia, estímulo à cultura, à arte, à elaboração e divulgação do 

conhecimento científico, tecnológico, socioeconômico e político para o 

desenvolvimento do estado do Tocantins e do país; 

VII. vinculação entre a educação, o trabalho, as práticas sociais, direitos humanos e meio 

ambiente, bem como, a valorização das experiências formais e não formais, a 

interação com a sociedade e com outras instituições públicas e privadas visando a 

cooperação educacional, internacional. 

 

2.2.2 Perfil do egresso 
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), a partir de sua missão, pretende que 

seus egressos apresentem atitudes éticas, políticas e humanistas, com o conhecimento e 

reflexão crítica, suficientes para contribuir para a transformação da sociedade. Além disso, o 
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egresso deve estar apto a se inserir nos setores profissionais e ser capaz de promover a 

sustentabilidade da sociedade e sua formação continuada; ser um cidadão cônscio de seus 

direitos e deveres; ter interesse aptidão e competência para transformar saberes em soluções 

de problemas, em suas áreas de formação nas dimensões local, regional, nacional; buscar 

permanentemente o aperfeiçoamento cultural e profissional e ainda deverá manter laços 

(contato) com a Universidade, contribuindo para o crescimento, o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento recíprocos.  

 

2.2.3 Seleção dos conteúdos 
Na Unitins, há uma cultura estabelecida, enquanto processo, para a seleção dos 

conteúdos destinados à formação acadêmica dos alunos. O processo inicia-se com a 

confecção dos respectivos projetos pedagógicos dos cursos. Os conteúdos se fazem presentes 

desde os objetivos ao perfil do egresso de cada curso. Cabe ao professor a tarefa de selecionar 

conteúdos adequados às peculiaridades locais, diferenças individuais e necessidades 

especiais dos estudantes, sendo de sua competência o trabalho de decidir sobre a qualidade e 

a quantidade de conhecimentos, ideias, conceitos e princípios a serem explorados nas 

atividades curriculares. Os professores não devem simplesmente repassar conteúdos 

previamente programados e massificados sem analisar sua importância e necessidade no 

contexto social em que os egressos estarão inseridos. Pelo contrário, a seleção e a organização 

dos conteúdos devem ser feitas a partir do pressuposto de que teoria e prática se constituem 

numa unidade. Ou seja, gerar o saber, buscando sempre a formação de um cidadão crítico e 

comprometido com o avanço da sociedade. Os conteúdos aos quais os estudantes serão 

expostos e com os quais interagirão devem criar expectativas, habilidades, conhecimentos e 

competências que lhes deem subsídios para analisar as condições históricas, sociais e 

políticas em que se encontram. Devem permitir-lhes não somente descrever o mundo que os 

rodeia, mas também torná-los capazes de transformá-lo. 

Deve-se dar ao aluno a oportunidade de redescobrir o conhecimento existente a partir 

de sua exposição aos conteúdos selecionados. Assim, os conteúdos devem ser analisados de 

forma crítica, no intuito de torná-los vivos e atuais, devendo refletir os amplos aspectos da 

cultura, tanto do passado quanto do presente, assim como possibilidades e necessidades 

futuras.  

A seleção de conteúdos, portanto, leva em consideração: a superação linear e 

hierarquizada dos saberes; enfoques multirreferencializados com a ciência e a tecnologia; 

respeito aos conhecimentos prévios de todos os alunos e articulação com novos 

conhecimentos construídos no processo de formação; busca de interfaces entre ensino, 

pesquisa e extensão; sinalizações teóricas e práticas sobre os entrelaçamentos entre 

habilidades técnicas e humanísticas; predominância da formação sobre a informação e o 

comprometimento com os valores éticos e humanísticos. 

 

2.2.4 Princípios Metodológicos e Práticas Pedagógicas Inovadoras  
Os princípios metodológicos que perpassam as ações acadêmicas advêm de uma 

trajetória reflexiva produzida e em constante movimento, por meio de setores específicos no 

seio institucional. Enquanto uma instituição de ensino superior, o foco das atenções em todos 

os princípios e modelagens de práticas pedagógicas é o futuro profissional, sem desprezar 

sua história de vida, lócus sociocultural, experiências e saberes apreendidos, inserção 

político-social e econômica como agente e ator social. Para tal, ao assumir enfoques 
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multirreferenciais, a Unitins não trabalha somente com determinadas angulações teóricas 

para estabelecer princípios metodológicos, nem estabelece dicotomias pragmáticas ao redor 

da relação teoria-prática. As ações pedagógicas da instituição procuram ressaltar a 

necessidade da compreensão de que a teoria ilumina a prática, a confirma, a alimenta e a 

transforma. 

Diante disso, a Unitins trabalha com os eixos das ciências da linguagem, da 

comunicação, da informação, agregando às matrizes pedagógicas outros saberes, para que 

elas não fiquem estanques. Ao lidar com alunos de coletivos socioculturais distintos, a 

instituição enfoca aqueles saberes necessários à formação profissional e às sinalizações 

basilares para o desenvolvimento da construção das respectivas identidades em seus locais 

de origem e existência cotidiana.  

 

2.2.5 Processo Avaliativo  
 A instituição entende a avaliação como um exercício constante de tomada de 

responsabilidade sobre o processo formativo por parte dela mesma, dos docentes e dos 

alunos. O ensino-aprendizagem e a gestão acadêmica se fazem presentes em cada 

instrumento de avaliação aplicado aos alunos. 

Dessa forma, nos projetos pedagógicos e nas práticas avaliativas, diferentes 

modalidades de avaliação são aplicadas com o acurado olhar de validação dos profissionais 

responsáveis. A instituição trabalha com indicadores de avaliação processual, contínua e 

credencial (FORGRAD, 2000). A avaliação processual enfoca a análise e a reflexão dos 

programas de aprendizagem e atividades curriculares, a partir do desenvolvimento dos alunos 

e da ação dos professores. A avaliação contínua se realiza para além do processo de formação 

temporal do aluno, com estímulo de criação de uma constante cultura de autonomia, 

capacidade e visão crítica. A avaliação credencial se expressa na somatória e na valoração 

aferida pelos diferentes instrumentos utilizados no âmbito das atividades educativas. O 

resultado da avaliação pode servir de base para repensar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos docentes, subsidiando a melhoria dos cursos. 

Assim, a verificação do rendimento acadêmico, respeitada a autonomia didática do 

professor, far-se-á em consonância com o Regimento Acadêmico e de demais normas 

emanadas da Câmara Superior de Graduação da Unitins. 

 
 

2.2.6 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à 

flexibilidade dos componentes curriculares 
A Unitins, enquanto instituição se organiza, respeitando a cultura local e inserção 

regional de seus Câmpus, de uma forma geral trabalha com a padronização de alguns 

procedimentos, os quais se baseiam, sobretudo, em experiências significativas que possam 

ser compartilhadas entre os mesmos. Quando falamos em inovações consideradas 

significativas, flexibilização dos componentes curriculares e oportunidades diferenciadas de 

integralização curricular, estamos ressaltando que na Unitins, uma das grandes preocupações 

está justamente na inovação na flexibilização curricular dos cursos, para atender às diretrizes 

nacionais do ensino superior. Essa é uma forma de assegurar a possibilidade de mobilidade 

e ampla formação, ampliar o acesso e a permanência na educação superior, melhorar a 

qualidade dos cursos e assegurar o melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes, respeitadas as peculiaridades e diversidades de cada câmpus. A 
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mobilidade acadêmica é considerada um avanço para a política de formação dos cursos de 

graduação. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que na Unitins o currículo e conhecimento devem 

ser vistos como construções e produtos de relações sociais, particular-coletivas e históricas 

orientados numa perspectiva crítica em que ação-reflexão-ação se coloque como atitude que 

possibilite ultrapassar o conhecimento de senso comum. O currículo, nas diversas áreas dos 

cursos oferecidos, deve abranger conteúdos de formação humana geral e formação 

profissional específica, levando em consideração o disposto na LDB 9.394/96, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de graduação bem como as normas regulamentares 

institucionais integrando ensino, pesquisa e extensão. O currículo constitui-se em 

instrumento/espaço de problematização das práticas de significação e produção dos 

conhecimentos científicos e culturais. A Unitins trabalha com as seguintes referências:  

→ DIVERSIDADE: clareza não somente sobre a diferença da natureza dos 

conhecimentos, mas também a diversidade na abordagem que a eles se dá, em razão 

dos enfoques teóricos e metodológicos. É importante que o aluno compreenda como 

as diferentes abordagens determinam posicionamentos políticos na ação educativa e 

que os saberes em veiculação no mundo não são neutros. O conceito de diversidade 

coloca-se como tendo em vista os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face 

das diversidades étnico-culturais do país.  
→ HISTORICIDADE: atores sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

necessitam trabalhar com a ideia de que o conhecimento se desenvolve e é construído 

em determinados contextos históricos, sociais, científicos e culturais. O 

desenvolvimento do conhecimento, por ser processual, não tem a limitação de início 

e fim, consubstanciando-se num continuum em que avanços e retrocessos se 

determinam e são determinados pelas condições histórico-culturais em que as 

ciências são construídas. 
→ CONSTRUÇÃO: é outro conceito que perpassa todas as áreas de conhecimento dos 

cursos. Os conhecimentos são históricos, resultantes do processo de construção que 

se estabelece no conjunto de relações homem-homem, homem-natureza e homem-

cultura. Essas relações, por serem construídas num contexto histórico e cultural, 

jamais serão lineares e homogêneas. Devemos imbuir-nos no firme propósito de 

transformar profissionais que não só reproduzam conhecimento, mas que também, 

em sua prática, principalmente por meio das relações, medeiem e produzam 

conhecimentos. 
→ INTERAÇÃO: na interação entre sujeito-objeto, está a oportunidade do 

desenvolvimento. O sujeito é o ser ativo na construção do conhecimento.  A realidade 

e o conhecimento produzido sobre ela é um processo de ir e vir, de reflexão-ação, de 

intervenção e transformação, de interação da experiência sensorial e da razão, da 

inter-relação sujeito e objeto.  
 

Na Unitins a flexibilização curricular dos cursos atende às diretrizes nacionais para o 

ensino superior, possibilitando ao discente a construção de diferentes caminhos formativos, 

considerando a especificidade de sua área de formação, de forma a permitir o 

acompanhamento e a participação efetiva nos processos de transformação social. 

É pertinente destacar que, na Unitins, as matrizes curriculares de seus cursos 

apresentam em seus Projetos Pedagógicos as disciplinas obrigatórias; disciplinas optativas;  

possibilidades de disciplinas a distância (20% para atender as especificidades de algumas 
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disciplinas); estágios curriculares supervisionados e não obrigatórios; atividades 

complementares;  trabalho de conclusão de curso. Vale destacar ainda que o ENADE é um 

componente curricular obrigatório.  

 

2.2.7 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 
Na Unitins as oportunidades diferenciadas para integralização dos cursos estão previstas 

no Regimento Acadêmico, mas deverão ser apreciados todos e quaisquer processos atinentes 

a tal questão pelo CONSEPE e CONSUNI. Esses mecanismos de análise interna e 

institucional coexistem para salvaguardar o preposto normativo-acadêmico diante das 

diferentes ofertas e modelagens de cursos de graduação nas instituições públicas e privadas 

brasileiras, em especial, levando-se em consideração os grandes grupos empresariais que se 

apossaram das cadeias de ensino de graduação. Nesse sentido, criar oportunidades 

diferenciadas de integralização de cursos significa adotar, como prática efetiva, a 

flexibilidade e a interdisciplinaridade na elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Na Unitins, os docentes e discentes tem a oportunidade de participar de editais de 

pesquisa e extensão com o intuito de qualificar ainda mais a formação acadêmica.  Além 

disso, a Unitins oferta disciplinas isoladas, que podem beneficiar, tanto a comunidade interna 

como externa, aproveitamento de disciplinas quando compatível e já cursada com aprovação 

em outro curso ou outra IES. Oferece ações de monitoria, de extensão e também a iniciação 

científica, oportunidades regulamentadas pela IES.   

Essas oportunidades diferenciadas têm como objetivo a melhoria da formação dos 

acadêmicos nas diferentes áreas do conhecimento, tornando-os responsáveis pelo contexto 

de ensino aprendizagem. 
 

 

2.2.8 Atividades práticas e estágio 
Na Unitins, as atividades práticas e específicas de estágio supervisionado obrigatório 

são concebidas como elementos primordiais para a formação dos alunos e integrantes do 

processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação.  Nos projetos pedagógicos dos 

cursos da Unitins, estão definidas a relação entre teoria e prática, bem como a forma de 

realização das práticas e dos estágios. Na Unitins, as práticas pedagógicas caracterizam-se 

como um espaço de integração teoria-prática curricular, sendo uma forma de aproximação 

do aluno à realidade social e ao mundo do trabalho. 

O estágio é um componente curricular de caráter teórico-prático obrigatório que tem 

por objetivo principal proporcionar ao estudante a aproximação com a realidade profissional, 

com vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico de sua formação 

acadêmica, no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e da cidadania. Além disso, 

o estágio possibilita a integração do ensino com pesquisa, e ensino com extensão, 

contribuindo assim para qualificação profissional e pessoal. Na Unitins os estágios 

curriculares obrigatórios são planejados e supervisionados pelo coletivo dos docentes nos 

respectivos cursos de graduação.  

A política de estágio da Unitins está alicerçada na Lei 11.788/2008, na Lei de Diretrizes 

e Bases – LDB. O Estágio caracteriza-se como um dos grandes desafios acadêmicos, dado 

às especificidades da área, concernentes a cada curso, sua relação com o mercado de trabalho 

e às particularidades que o trabalho vem ostentando no mundo contemporâneo. Na Unitins 

os estágios de cada curso estão normatizados e regulamentados. 
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O Estágio não obrigatório é caracterizado como atividade adicional à formação, 

realizado por livre escolha, com aprovação da instituição.  Esse estágio tem por objetivo 

proporcionar e ampliar a formação acadêmico/profissional promovendo a integração social 

do estudante. 

Na Unitins as atividades complementares se voltam para o fortalecimento e a 

integração das bases teóricas e práticas presentes nos projetos pedagógicos dos cursos. As 

atividades complementares incluem: monitorias; eventos técnicos ou científicos; estágio em 

iniciação científica; elaboração, coordenação e execução de projetos; extensão universitária; 

oficinas; apresentação de seminários e estudo em laboratório de informática e outras. 
 

2.2.9 Incorporação de avanços tecnológicos 
Os avanços e inovações tecnológicas na Unitins estão pautados na melhoria, na 

comunicação e implantação de ferramentas para promover a utilização das TICs. A evolução 

da infraestrutura tecnológica da Unitins parte de um modelo já consolidado em que 

estratégias de segurança e atualização do parque de TI, em funcionamento atualmente, estão 

associadas a sistemas de armazenamento com alto nível de escalabilidade e segurança 

(storage), além de redundância de ativos e serviços de conexão da internet. 

Com o crescimento das atividades administrativas e pedagógicas da Instituição, uma 

nova estratégia de gestão e oferta de recursos computacionais aos profissionais se torna 

necessária. Como evolução na oferta de recursos computacionais surge a proposta para dotar 

as estações de trabalho e laboratórios com computadores que ofereçam aspectos ergonômicos 

compatíveis com as atividades desempenhadas por cada grupo de usuários. Melhorias que 

passam por atender necessidades de leitura com monitores que permitem exibição de textos 

de forma horizontal, computadores com baixo nível de ruído e baixa emissão de calor, 

tornando os ambientes mais confortáveis e atrativos ao desempenho de atividades de ensino, 

pesquisa e administrativas. 

O desenvolvimento de projetos de softwares/aplicativos deverá seguir a dinamicidade 

e segurança exigidas nos procedimentos de gestão de informação da Unitins. Assim devem 

ser consolidadas as metodologias de gerenciamento de projetos e de desenvolvimento 

de softwares reconhecidas internacionalmente, baseadas em métodos ágeis. Em paralelo 

temos a consolidação do conjunto de boas práticas para a gestão da infraestrutura que garante 

a base para a disponibilização de softwares e aplicativos utilizados pela comunidade 

acadêmica da Unitins com base na biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library).  

É importante ressaltar que no sistema de ensino da Unitins, o uso de tecnologias é de 

extrema relevância, no sentido de aproximar práticas desenvolvidas em seus 

diferentes câmpus, permitindo o diálogo entre os seus cursos. Assim, a tecnologia assume 

função de destaque no apoio pedagógico, uma vez que já está incorporada à sua estrutura 

educacional, seja na modalidade presencial ou à distância. Ferramentas que permitem a 

interação síncrona entre as comunidades de cada câmpus e da Sede devem ganhar fôlego com 

a implantação de conectividade de alta velocidade, utilizando fibra óptica nos câmpus do 

interior do estado.  

Uma gestão acadêmica paperless (sem papel), em atenção às legislações em 

consolidação que buscam dinamizar a emissão e disponibilização de documentos acadêmicos 

como diplomas e históricos, a Unitins ampliará a utilização das atuais tecnológicas para esse 

fim, implementando pesquisa e produtos de TI com o emprego de tecnologias de criptografia 

e disponibilidade de documentos digitais buscando cumprir com seu papel socioeconômico 
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em conformidade com as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

(http://www.agenda2030.org.br). Nesse viés temos a Portaria nº 554 do Ministério da 

Educação, publicada em 12 de março de 2019, que regulamenta o registro e a emissão de 

diploma digital pelas instituições de ensino superior que compõem o Sistema Federal de 

Ensino 

Uma estratégia multiplataforma será alvo de projetos de tecnologia da Informação. 

Implementação de aplicativos que permitam o acesso rápido e dinâmico às informações 

acadêmicas e pedagógicas farão parte do dia a dia da comunidade acadêmica. A mobilidade 

de smartphones e tablets aliada às práticas pedagógicas inovadoras e o acesso rápido a dados 

acadêmicos permitirão aos docentes, discentes e administração da Unitins agilidade em ações 

de ensino, pesquisa e extensão. Projetos de comunicação interna ganham destaque no 

contexto multiplataforma, a comunicação institucional precisa acompanhar em agilidade e 

alcance o crescimento quantitativo e qualitativo da IES. Não podemos desconsiderar 

possíveis limitações de integrantes da comunidade acadêmica que ainda não possuem acesso 

às tecnologias de grandes centros, e que nesse contexto o acesso à informação é assegurado 

por projetos que levam em consideração os contextos de cada região de atuação da Unitins. 

 

2.2.10 Educação Empreendedora: integração transversal do 

Empreendedorismo 
Disseminar a cultura do empreendedorismo é um papel imprescindível para a 

Universidade e seu intuito é incentivar e apoiar a elaboração de projetos inovadores. Na 

universidade empreendedora são as ações que estimulam a inovação, pró-atividade, parcerias 

e riscos organizacionais. 

Com o empreendedorismo ocorre uma mudança no ambiente acadêmico conservador, 

por outro que valoriza o conhecimento por meio de aplicações práticas de pesquisa e ensino, 

gerando um aumento no desenvolvimento econômico e social. Além disso, com o 

empreendedorismo pode-se obter estímulo à inovação, estímulo à criatividade, proteção à 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e pessoas qualificadas para o mercado. 

A universidade com o viés empreendedor fomenta a utilização dos benefícios da 

tecnologia para descentralizar o poder, redefinir valor, criar novas alianças e reformular o 

status quo, buscando disseminar o conhecimento entre universidade-empresa: universidade 

produzindo pesquisa e tecnologia, e as empresas recebendo conhecimentos e repassando para 

a sociedade. 

As atividades de empreendedorismo entre os acadêmicos por meio de pesquisa é uma 

maneira de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico. O desenvolvimento 

dessas atividades acadêmicas, conciliando as pesquisas às demandas do Estado do Tocantins 

no tocante ao desenvolvimento econômico e social na comunidade, proporciona a geração 

um novo tipo de profissional adaptado ao mercado. 

          A Universidade Empreendedora é definida por Etzkowitz (2003), como tendo a 

capacidade de gerar uma direção estratégica a seguir, formulando objetivos acadêmicos 

claros e transformando o conhecimento gerado na Universidade em um valor econômico e 

social. Considera a Universidade um ambiente propício à inovação, pela concentração de 

conhecimento e de capital intelectual, onde os estudantes são uma fonte de potencial 

empreendedora. 

        A Universidade Estadual do Tocantins, ciente do seu papel na formação do cidadão 

empreendedor orienta aos colegiados de cursos e seus respectivos NDE’s o desenvolvimento 
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das competências empreendedoras no âmbito do seu respectivo curso. Para tanto, adotaremos 

as competências empreendedoras definidas por McClelland (1984), que são: a busca de 

oportunidade, iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade, eficiência, 

assumir riscos calculados, estabelecer metas, busca de informações, planejamento, 

monitoramento continuo, persuasão, rede de contatos, independência e autoconfiança. 

       O desenvolvimento das competências empreendedoras ocorrerá na disciplina sob o 

título Empreendedorismo, que deverá compor a Estrutura Curricular de todos os cursos 

ofertados pela Universidade, contemplando e contextualizando com a área  de atuação do 

referido curso.  

 

 

2.2.11 A Interdisciplinaridade  
Os estudos explícitos sobre o conceito de interdisciplinaridade surgiram na década 

de 60 entre teólogos e fenomenólogos que buscavam desenvolver um sentido mais humano 

para a educação. No âmbito universitário, o tema começou a ter espaço a partir da década de 

70, através da criação de alguns institutos e núcleos de pesquisas interdisciplinares, que 

visavam a superação da hiperespecialização disciplinar, e a busca pela cooperação entre as 

disciplinas com a finalidade de ajudar a resolver os problemas causados pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela falta de diálogo entre as áreas do saber decorrentes dessa 

hiperespecialização (TEIXEIRA, 2007). 

A sociedade espera do ensino superior a tarefa da formação de um novo profissional 

capacitado para exercer mais que sua profissão. Um profissional que seja capaz de 

contextualizar o conhecimento adquirido, utilizando suas competências e habilidades na 

perspectiva de contribuir  positivamente no meio em que vive e em que trabalha. Para tanto, 

trabalhar os conteúdos de forma fragmentada, cartesiana, disciplinar e individualizada não 

será suficiente para a formação de um cidadão capaz de contribuir para a transformação do 

meio em que vive. 

Nesse sentido, a Unitins propõe, por meio dos Projetos Pedagógicos dos Cursos – 

PPC’, a interdisciplinaridade como a inserção de métodos de cooperação entre as disciplinas 

e outras atividades educacionais, visando o combate à fragmentação do conhecimento, bem 

como a aproximação da universidade com a sociedade em que está inserida. 

         Assim, a interdisciplinaridade na Unitins é proposta como uma conexão entre as 

diversas disciplinas contempladas pelo currículo do curso, bem como entre as outras 

atividades vinculadas a ele, que é capaz de criar um ambiente familiar para o discente, no 

sentido de se enxergar significado real no que pretende ser ensinado. 
 

2.2.12 Política de Internacionalização 
         Atualmente um dos maiores desafios da ciência no Brasil é disseminá-la para além 

do território nacional. A internacionalização, neste contexto, se torna fundamental para o 

fortalecimento do ensino e disseminação da pesquisa desenvolvida no Brasil em nível global. 

A Unitins como universidade pública e Estadual do Tocantins, compreendendo esta 

necessidade e entendendo que associações em rede e parcerias interinstitucionais fortalecem 

a universidade como entidade geradora de conhecimento, visa neste momento se conectar 

em nível: regional, nacional e internacional. 
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       A troca de expertise promovida pelo intercâmbio de alunos e professores significa o 

primeiro passo da universidade para ganhos ainda maiores, ou seja, aqueles provenientes da 

troca científica, tecnológica e cultural impulsionada pela vinda de professores e alunos 

estrangeiros para a Unitins e o Estado do Tocantins. 

      Nos últimos anos, o Brasil registrou avanços significativos em relação à 

internacionalização no Ensino Superior, por meio de iniciativas como: O programa Ciências 

Sem Fronteiras, e Capes-PrInt, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq).  

      A internacionalização no Ensino Superior se insere no contexto de desenvolvimento 

global, trazendo impactos positivos nas esferas educacionais, sociais, econômicas e culturais 

das universidades, além de posicioná-las em um cenário mundial. 

         Nesta perspectiva, a Unitins buscará desenvolver Políticas de Internacionalização 

para a promoção de cooperações internacionais bilaterais com Instituições do exterior, 

visando à mobilidade acadêmica e o desenvolvimento de pesquisa em parceria; oferta de 

cursos em plataforma online; participação em editais de fomento a ações de 

internacionalização; participação em projetos internacionais de popularização de ciências e 

projetos internacionais culturais e educativos; e a criação do Plano Institucional de 

Internacionalização. Além disso, buscará alinhar a internacionalização “em casa” com 

políticas linguísticas que promovam o ensino de idiomas estrangeiros para fins acadêmicos 

a partir da graduação. 

         Dentro desta visão, a Unitins reconhecendo a importância de formar cidadãos 

conscientes e proativos diante de necessidades globais, elege a internacionalização como uma 

das áreas prioritárias de seu planejamento de desenvolvimento institucional (PDI) no âmbito 

do ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.3 Políticas de Ensino 
As políticas de ensino de graduação são efetivadas pela PROGRAD, que atua no 

desenvolvimento constante de mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico institucional e dos seus cursos, dos talentos humanos (docentes, discentes, 

técnico-administrativos) e da gestão acadêmica. Essas ações são exercidas de forma 

colaborativa entre os diversos órgãos que a compõem e com as demais unidades 

administrativas da Unitins, com a finalidade de promover ações que garantam a articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão, em consonância com as diretrizes emanadas do 

Ministério da Educação – MEC.  
 

As ações são pautadas nos princípios democráticos de responsabilidade e de inclusão 

voltados à promoção da cidadania, bem como na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, a fim de proporcionar aos alunos a inserção e comprometimento com as demandas 

locais e regionais, promovendo a melhoria da qualidade de vida em prol da coletividade. 
É importante destacar que os cursos da Unitins buscam trabalhar a interdisciplinaridade e 

a flexibilidade dos currículos, pois a IES visa formar profissionais aptos para trabalhar com a 

diversidade. Nesse sentido, é necessário investir na política de mobilidade estudantil com outras 
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Instituições de Ensino Superior e, se necessário, com outro país (intercâmbio estudantil) 

possibilitando aos graduandos a vivência com outras realidades e o desenvolvimento de 

competências e habilidades a partir de outros universos.  
 

2.3.1 Políticas  
A Unitins, ao assumir a educação como fenômeno e processo de formação e interação 

social que conduz as pessoas à plena participação produtiva e crítica na sociedade, adota um 

conjunto de indicações, de normas e de procedimentos para o ensino de graduação e pós-

graduação. 

As políticas de ensino da Unitins apresentadas neste documento incentivam a produção 

do conhecimento com qualidade, relacionado com o seu contexto regional e sem perder de 

vista a formação ética e humanística.  

As Políticas do ensino de Graduação da Unitins foram construídas a partir das 

discussões coletivas e de reflexões sobre as práticas pedagógicas no contexto das diferentes 

áreas do conhecimento, e estão amparadas na legislação vigente, e no Estatuto da IES, 

constituindo-se nos pressupostos que orientarão e definirão ações com vistas a possibilitar, a 

todos os envolvidos, uma educação de qualidade. 

 

2.3.2 Concepção de Ensino e aprendizagem 
Ensino e aprendizagem são anteriores aos conceitos e às práticas educativas em 

ocorrência nas instituições de ensino, pois a transmissão dos saberes perpassada de geração 

a geração deu-se por mecanismos, dispositivos, sistemas e intencionalidades nos distintos 

loci históricos.  Levando em consideração essa premissa, a Unitins reconhece que ensino e 

aprendizagem remetem-se diretamente à produção dos saberes não somente em circulação 

no seio institucional-acadêmico, mas como o grande repositório das relações humanas e suas 

linguagens, códigos, valores, experiências e culturas em movimento de transmissão.   

O ato pedagógico que permeia a relação ensino-aprendizagem no universo escolar (nos 

diversos níveis e modalidades) traz consigo a clássica interação triangular: docente-aluno-

objeto de conhecimento.  Assim, cada um dos atores do processo não pode ser passivo. Nisso 

reside uma diferenciação com determinados aportes tradicionalistas na educação.  O docente 

não é o fiel e único depositário do saber; o aluno, por sua vez, não é aquela figura estanque e 

à espera de conhecimentos, saberes e práticas. Os objetos de conhecimento, também, não são 

conteúdos estáticos.  

A construção, a gestão e a difusão do conhecimento são ações que, para ocorrerem, 

necessitam da interação dos atores socioeducativos, reconhecidos como tal, e, para isso, 

valores devem ser redimensionados no seio acadêmico. O redimensionamento deve acontecer 

com a mesma intensidade nas modalidades presencial e a distância da graduação e pós-

graduação, nas ações extensionistas e de aprendizado da pesquisa frisando-se os seguintes 

pontos: ênfase constante no intercâmbio dialógico das informações; modelagem de 

atividades focadas em angulações significativas da aprendizagem; reconhecimento que 

alunos diferentes necessitam de procedimentos diferenciados e alternativos.  

 

2.3.3  Pressupostos das políticas de ensino 
I. RESPONSABILIDADE e compromisso social da Universidade no processo de 

formação profissional dos acadêmicos, inserindo-os em realidades dinâmicas e sob 

constantes mudanças. 
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II. FORMAÇÃO HUMANÍSTICA para ampliar a visão de homem como sujeito 

construtor da sociedade. 

III. INDISSOCIABILIDADE do ensino com a pesquisa e a extensão para produção do 

conhecimento e do desenvolvimento do perfil investigativo dos acadêmicos que 

possibilite a busca de sua autonomia intelectual e profissional. 
IV. REFERÊNCIA de qualidade acadêmica adotando saberes e práticas de gestão 

universitária participativa e democrática, com todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e da sociedade. 

V. EXPANSÃO com qualidade focada no oferecimento de programas e cursos de 

graduação e pós-graduação em resposta às demandas das comunidades-sociedades. 

2.3.4 Objetivos da Pró-Reitoria de Graduação 
I. AMPLIAR a oferta de cursos de graduação em observância aos padrões de qualidade 

estabelecidos pelo MEC e às demandas locais e regionais. 
II. IMPLEMENTAR políticas e projetos de inclusão social como forma de 

democratização  de acesso à Universidade.  
III. INCREMENTAR constantemente a mediação das tecnologias da informação e da 

comunicação aos processos de ensino e aprendizagem e de gestão acadêmica. 
IV. PLANEJAR e oferecer programas e projetos de formação continuada para os 

docentes, enfatizando a convergência midiática, a pesquisa a extensão e a gestão 

acadêmica. 
V. AMPLIAR os processos de avaliação da qualidade do ensino de graduação, em 

consonância com sinalizações da Comissão Própria de Avaliação Institucional, do 

Conselho Universitário, do Conselho Estadual de Educação, do Inep, do MEC. 
VI. PLANEJAR e encaminhar às instâncias superiores da Instituição projetos de revisão 

e atualização dos mecanismos de oferta de cursos, acesso e permanência dos alunos, 

tendo em vista a integralização curricular prevista no regimento acadêmico. 
VII. PARTICIPAR de fóruns regionais, nacionais e internacionais de educação superior, 

visando ao intercâmbio e à cooperação técnico-acadêmica. 
VIII. INCREMENTAR as políticas para estágios, bem como efetivar convênios com outras 

instituições de ensino, proporcionando a efetivação do programa de mobilidade 

estudantil. 

IX. ELEVAR Índice Geral de Cursos (IGC) da Unitins. 
X. DESENVOLVER habilidades e competências de conteúdo prático em complemento 

aos conteúdos teóricos dos cursos, permitindo ao acadêmico a complementação do 

processo do ensino-aprendizagem, bem como uma interação com seu universo de 

atuação profissional. 

XI. OPORTUNIZAR a regularização acadêmica aos discentes com pendências em 

disciplinas, visando à conclusão do curso de graduação. 
XII. DESENVOLVER  políticas e programas de acompanhamento de egressos. 

XIII. ELABORAR e adequar as normativas e regulamentações acadêmicas de acordo com 

a nova realidade da IES. 

Para nortear o alcance de seus objetivos, a PROGRAD adota algumas políticas, 

explicitadas a seguir: 
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2.3.5 Políticas de Inclusão Social 
A democratização do acesso à educação superior, com inclusão e qualidade, é uma das 

metas do PNE (2014), e é vista pela IES como uma realidade, que gera o enfrentamento de 

um quadro de desigualdades, reconhecido pelo Estado Brasileiro. Como se sabe, no ensino 

superior, essa questão é refletida na quantidade de pessoas pardas, negras, indígenas e outras 

minorias que têm acesso restrito à Universidade. Esse fato é notório ao constatar-se que o 

número de vagas das IES para esse público é inferior ao número de vagas para as pessoas 

consideradas brancas.  

No entanto, segundo Simon Schwartzman (2006) mesmo existindo uma “uma forte 

correlação entre ser preto ou pardo, segundo os critérios do IBGE, e as condições 

socioeconômicas e educacionais das pessoas, não são estas diferenças de cor que explicam a 

desigualdade social no país”. Especificamente, na educação, essa questão perpassa pela 

necessidade socioeconômica e pelo tipo de educação básica que o candidato teve (pública ou 

privada). 

Com esse entendimento, a Unitins apresentou mudanças no sistema de distribuição das 

vagas em relação às edições anteriores. A principal delas segue os termos da Lei Estadual 

3.458, de 17 de abril de 2019 que reserva de 50% das vagas da instituição para estudantes 

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas,  incluindo estudantes 

negros, pardos e indígenas, sendo que, as demais  50% das vagas são destinadas à ampla 

concorrência (AC). Considerando que a lei citada deverá estar totalmente atendida em 4 

(quatro) anos, nossos próximos editais oferecerão mais cotas raciais nas quais  serão 

destinados números de vagas para grupos específicos que concorrerão entre si, é o caso dos 

indígenas. A Unitins ainda oferece vagas 10% das vagas de todos os cursos da instituição 

para alunos Sistema de Seleção Unificada (Sisu), seguindo as normas estabelecidas pelo 

MEC.  

 

2.3.6 Políticas de educação inclusiva 
Há, no âmbito da Unitins, uma política de adequação da infraestrutura para o 

atendimento aos portadores de necessidades especiais. Ações de inclusão são implementadas 

de forma constante, como rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Na Unitins, 

a educação inclusiva implica a formação e a atuação de educadores presentes em seus cursos 

de modo a favorecer as competências e as habilidades das pessoas com diferenciadas 

necessidades. Diante disso, estabelecemos para o período 2018/2022: 

I. conhecer as concepções atuais sobre a educação, a inclusão escolar e suas 

possibilidades educativas;  

II. ampliar a compreensão dos processos cognitivos e dos problemas de aprendizagem, 

estabelecendo relações entre eles;  

III. levantar o quantitativo de alunos com demandas educativas específicas para 

planejamento e organização de estratégias educativas em observância às prerrogativas 

legais;  

IV. promover oficinas temáticas com foco em acessibilidade específicas de acordo com 

as diferentes demandas para Libras; 

V. acompanhar as necessidades dos portadores de necessidades visuais. 
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2.3.7 Políticas de Educação a Distância  
Neste item, buscamos destacar as políticas que norteiam a Unitins na modalidade de 

educação à distância, sendo esta uma modalidade educacional na qual alunos e professores 

estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por legislação 

específica e pode ser implantada na educação básica (educação de jovens e adultos, educação 

profissional técnica de nível médio) e principalmente na educação superior. 

Considerando a história da Unitins e sua contribuição educacional e social por meio 

desta modalidade e em cumprimento a Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, 

publicada no DOU nº 250, 31.12.2018, Seção 1, p. 59, a instituição pode ofertar disciplinas 

com metodologias a distância em seus cursos de graduação presencial, até o limite de 20% 

(vinte por cento) da carga horária total do curso, conforme art. 2º da referida portaria. 

As disciplinas na modalidade a distância estão claramente identificadas na matriz 

curricular do curso, e o Projeto Pedagógico do Curso - PPC indica as metodologias a serem 

utilizadas nessas disciplinas. Tais disciplinas devem ser informadas previamente aos 

estudantes matriculados e divulgada pelos coordenadores de curso de forma clara e objetiva. 

Os métodos e práticas de ensino e aprendizagem devem incorporar o uso integrado 

de tecnologias de informação e comunicação – TIC para a realização dos objetivos 

pedagógicos, material didático específico, bem como a mediação de professores/tutores e 

profissionais da educação com formação na área do curso e qualificados em nível compatível 

ao previsto no PPC. 

Todas as aulas das disciplinas ofertadas na modalidade a distância deverão ser 

planejadas com antecedência, antes do início do semestre, e no plano de ensino da disciplina 

deve ser descrito, de forma detalhada, todas as atividades a serem realizadas a distância, bem 

como a sua carga horária para integralização, destinada às atividades on-line e o uso das 

tecnologias digitais (ferramentas) da própria instituição, contidas na Plataforma Educa. 

O planejamento para cada aula deverá constar de: texto-base, textos 

complementares, slides contendo a sistematização dos conteúdos, vídeos e links ilustrativos, 

chats e fórum para a promoção da interatividade do professor com os alunos. 

As avaliações, bem como as atividades práticas exigidas nas respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN, devem ser realizadas presencialmente no câmpus da IES. 

Conforme Regimento Acadêmico cada disciplina terá no mínimo duas avaliações 

presenciais, realizadas de acordo com o cronograma previsto no calendário acadêmico. 

A EaD vem reforçar a expertise da Unitins nessa modalidade, além de contribuir 

para o avanço de uma educação inovadora e de transformação social.  

 É pertinente ressaltar que a educação a distância EaD está consolidada no país, 

estando devidamente regulamentada como uma modalidade educativa, e  está em pleno 

processo de expansão na educação superior. 

 

 

2.3.9 Política de Formação Continuada 
A partir da concepção que a formação de um profissional não se constrói através do 

acúmulo de cursos, conhecimentos ou técnicas adquiridas, e sim através de um processo de 

reflexividade crítica realizada sobre as práticas realizadas, bem como a (re)construção 

permanente de uma  identidade profissional assumida pelo professor, a Unitins, , 
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institucionalizou a Coordenadoria de Formação Continuada, aprovada pelo CONSEPE e 

CONSUNI em novembro de 2019. 

Atenta às inovadoras metodologias de aprendizagem, aliada à preocupação com a 

capacitação contínua do seu corpo docente, estabelece as seguintes atribuições: 

I - Realizar o diagnóstico/mapeamento do perfil docente dos Professores da 

Universidade Estadual do Tocantins; 

II - Manter um diálogo constante com Professores Gestores, Coordenadores e demais 

docentes, ouvindo suas necessidades formativas; 

III - Promover a articulação entre as teorias de aprendizagem vigentes e a prática de 

sala de aula, com ênfase em metodologias ativas, objetivando a busca da excelência no 

processo de ensino-aprendizagem; 

IV - Promover ações de formação pontuais, tais como atividades culturais, palestras, 

encontros, congressos, fóruns, seminários, roda de conversa, minicurso, oficinas e afins; 

V - Organizar e dinamizar programas permanentes de formação para os profissionais 

de educação, adotando métodos e instrumentos apropriados às necessidades específicas 

detectadas; 

VI - Definir programas de formação continuada, estabelecendo prioridades quanto à 

sua execução e participação dos profissionais da educação, garantindo a produção de recursos 

didáticos pedagógicos; 

VII - Estabelecer parcerias ou convênios com instituições públicas, privadas ou não 

governamentais para o desenvolvimento de projetos de formação continuada; 

VIII - Realizar formação à comunidade docente, visando à inclusão educacional de 

alunos com deficiência (física, intelectual, visual, auditiva e múltipla), com transtorno global 

do desenvolvimento ou com altas habilidades; 

IX - Verificar in loco os resultados obtidos das capacitações realizadas, elaborando 

relatório no qual evidencie o alcance dos objetivos propostos; 

X - Acompanhar o andamento do processo ensino aprendizagem no sentido de 

identificar práticas exitosas, objetivando multiplicar referidas práticas para gestores e demais 

professores; 

XI - Elaborar o Plano de Ação das atividades de formação continuada conforme 

necessidades apontadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 XII - Elaborar, apresentar e disponibilizar em conjunto com a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA o relatório semestral dos resultados da formação continuada para a 

comunidade acadêmica, destacando as melhores práticas pedagógicas.  

2.3.10 Avaliação Contínua dos Cursos de  Graduação 
A avaliação contínua dos cursos de graduação ocorre por meio do acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem, construído de forma participativa, com envolvimento da 

comissão Própria de Avaliação – CPA e das Pró-Reitorias, das Coordenações de Curso, 

NDEs e representantes dos acadêmicos. Trata-se de um exercício acerca do processo 

formativo por parte da IES, dos docentes e dos alunos. Os resultados desse processo servem 

para redimensionar o ensino e a aprendizagem e todo o planejamento inicialmente elaborado. 
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2.3.11 Regularização Acadêmica 
 A fim de promover melhores condições de aprendizagem aos acadêmicos, bem como 

a correção do fluxo curricular, a Regularização Acadêmica é uma proposta pedagógica, que 

é vista como uma política de apoio ao acadêmico, que possibilita a integralização de sua 

matriz dentro do prazo previsto no Projeto Pedagógico do Curso, bem como permitir a 

apropriação dos conhecimentos e habilidades indispensáveis à sua aprovação nas disciplinas 

pendentes. 

 

2.4  Políticas de Extensão 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários – 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 comunitários, em consonância com os objetivos da Unitins e as políticas públicas 

da área.  

 

2.4.1 Políticas 
A Política de Extensão da Instituição pauta-se no princípio de que o conhecimento é 

um processo social e coletivo, indissociável do ensino e da pesquisa e da extensão 

universitária viabiliza-se como um instrumento de transmissão e socialização do saber 

sistematizado, associado às necessidades e às demandas sociais, tornando possível a relação 

integradora entre universidade e sociedade, tanto em termos de abrangência tecnológica, 

quanto em termos sociais, políticos e culturais. Desse modo, a extensão coloca-se como um 

canal institucional de diálogo com as demandas internas de sua comunidade e da sociedade. 

As universidades brasileiras têm sido chamadas a desempenhar novos papéis junto à 

sociedade, para responder às novas questões colocadas pelo ritmo acelerado das mudanças 

socioeconômicas, culturais e tecnológicas. Nesse prisma, não se permite que a universidade 

seja elitista e distanciada da sociedade. É preciso que a sua interação com a sociedade 

possibilite a melhoria da qualidade de vida da população, cumprindo, assim, com uma de 

suas premissas, que é a construção da verdadeira cidadania e a superação das desigualdades 

sociais. 

Trata-se de uma Política de Extensão Universitária que visa aprofundar a discussão 

acerca da extensão enquanto projeto social e da universidade de forma a incidir e influenciar 

nas políticas públicas. Portanto, as ações extensionistas conferem relevância e pertinência ao 

fazer acadêmico e fortalece este papel social da Universidade a serviço de um processo 

transformador, emancipatório e democrático desenvolvido no diálogo e no respeito às 

culturas locais.   

No âmbito da extensão da Unitins, os coordenadores, docentes e discentes 

desenvolvem ações para superar as desigualdades sociais, possibilitando a constante busca 

do equilíbrio entre as demandas exigidas e as inovações surgidas do trabalho acadêmico.  A 

extensão é fundamental para a formação do profissional cidadão, pois, em seu espaço 

dinâmico de aprendizagem, enseja a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, a 

dialogicidade e viabiliza uma relação transformadora entre a Universidade e a sociedade.   
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2.4.2 Pressupostos das políticas de Extensão 
I. Atendimento direcionado às demandas sociais emergentes das comunidades externa 

e acadêmica. 

II. Produção, difusão e socialização do conhecimento acadêmico produzido pela IES.  

III. Prestação de serviços especializados para o processo de desenvolvimento local, 

regional. 

IV. Fortalecimento e ampliação das ações para o desenvolvimento integrado do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

V. Promover a visibilidade das ações de extensão junto à comunidade interna e externa. 

 

2.4.3 Objetivos da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários  
Os Objetivos da extensão estão de acordo com os objetivos do Plano Nacional de  

Extensão/2012. 

I.  REAFIRMAR a Extensão Universitária como processo acadêmico definido e efetivado 

em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do 

estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 

II. CONQUISTAR o reconhecimento da extensão universitária por parte do Poder Público 

e da sociedade tocantinense como dimensão relevante da atuação universitária, 

integrada a uma nova concepção de Universidade Pública e de seu projeto político-

institucional; 

III. CONTRIBUIR para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes 

problemas sociais enfrentados pelo Estado; 

IV. ESTIMULAR atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, 

inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e da 

sociedade; 

V.  CRIAR condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas 

públicas voltadas para a maioria da população, bem como para que ela se constitua 

como organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implantação dessas políticas; 

VI. POSSIBILITAR novos meios e processos de produção, inovação e disponibilização de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 

tecnológico e social do estado; 

VII. DEFENDER um financiamento público, transparente e unificado, destinado à 

execução das ações extensionistas em todo território estadual, viabilizando a 

continuidade e a implantação dos programas e projetos; 

VIII. PRIORIZAR práticas voltadas para o atendimento de grupos vulneráveis voltados as 

áreas de: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho; 

IX. DESENVOLVER atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação 

cultural e artística como relevantes para a afirmação da identidade regional; 

X.  ESTIMULAR a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como 

componentes da atividade extensionista; 

XI. TORNAR permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária 

como um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade; 

XII. PROMOVER a articulação da Extensão Universitária com as políticas públicas 

orientadas pelo compromisso com o enfrentamento da exclusão e vulnerabilidade 

sociais e combate a todas as formas de desigualdade e discriminação. 
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2.4.4 Diretrizes para ações de Extensão  
Tratando-se de diretrizes para a extensão na educação superior brasileira é importante 

destacar que são elas que definem os princípios, os fundamentos e os procedimentos da extensão  

universitária das instituições superiores, essas diretrizes devem ser observadas, pois elas  são 

consideradas como   base  para o planejamento,  para as políticas, na gestão e na avaliação das 

instituições de educação superior, ou seja,  são essas  diretrizes que regulamentam as atividades 

acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, na forma de componentes curriculares,  para 

os cursos.  

Segundo regulamentação, as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez 

por cento) da carga horária total dos cursos de graduação em programas e projetos de extensão 

universitária, conforme determina a estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) e Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018.  

As diretrizes que orientam a formulação e implementação das ações de Extensão da 

Pró-Reitoria de Extensão da Unitins estão pactuadas nas seguintes diretrizes (FORPROEX):  

I. interação dialógica;  
II. interdisciplinaridade e interprofissionalidade;  

III. indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão;  
IV. impacto na formação do (a) estudante e  
V. impacto na transformação social. 

 

2.4.5 Bases Legais 
Com base no princípio e na função social, a Unitins procura sistematizar suas diretrizes 

e desenvolver suas ações de extensão, de acordo com: a Constituição da República Federativa 

do Brasil (1988, Art.207); com a Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX 

/2012); Plano Nacional de Educação Lei Nº 13.0052014 (Meta 12; Estratégia 12.7) e com 

seu estatuto entre outras. 
 

2.4.6 Áreas Temáticas 
A Pró-Reitoria de Extensão da Unitins organiza seus Programas de Extensão, seguindo 

as orientações das áreas temáticas, definidas pelo FORPROEX, conforme classificação a 

seguir: 

I. Comunicação;  

II. Cultura;  
III. Direitos Humanos e Justiça;  
IV. Educação;  
V. Meio Ambiente;  

VI. Saúde;  
VII. Tecnologia e Produção;  

VIII. Trabalho. 

 

2.4.7 Modalidades de ações da Extensão 
As ações/atividades extensionistas da Pró-Reitoria de Extensão da Unitins se 

concretizam em consonância com o Plano Nacional de Extensão, e seguem as seguintes 

modalidades de ações estruturais de extensão: 

I. programas;  
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II. projetos;  
III. cursos e oficinas; 

IV. eventos;  

V. prestação de serviços;  
VI. produtos acadêmicos.  
 

É importante destacar ainda, o Art.8º, Parágrafo único da Resolução nº 7, de 18 de 

dezembro de 2018, que ressalta “além dos programas institucionais previstos anteriormente, 

incluem-se eventualmente também as de natureza governamental, que atendam às políticas 

municipais, estaduais, distrital e nacional”.   Já o Art. 9º dessa mesma resolução explicita que 

“nos cursos superiores, na modalidade a distância as atividades de extensão devem ser 

realizadas presencialmente em região compatível com o polo de apoio no qual o estudante 

estiver matriculado (...)”. Entre os Programas desenvolvidos na Pró-Reitoria de Extensão da 

Unitins destacamos: 

2.4.8  Núcleo de Estudos em Direitos Humanos – NEDIH 

O Núcleo de Estudos em Direitos Humanos (NEDIH) - constitui-se de um 

programa diretamente vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Comunitários, com caráter permanente e interdisciplinar. 

O NEDIH foi institucionalizado em Novembro de 2011 na Unitins e objetiva 

agregar atividades e estudos voltados à proteção e defesa dos direitos humanos no Estado 

do Tocantins. Em novembro de 2011 o NEDIH realizou o I Simpósio de Direitos 

Humanos, que discutiu os direitos humanos da criança e do adolescente, por meio do 

lançamento de duas atividades de extensão vinculadas ao Núcleo: a Escola de Conselhos 

e o Observatório Estadual da Criança e do Adolescente (OECA).  

O NEDIH tem como objetivos: desenvolver estudos e pesquisas relacionadas aos 

direitos humanos; promover o intercâmbio técnico-científico entre instituições de ensino 

e pesquisas entidades de defesa e promoção em Direitos Humanos; contribuir e participar 

da elaboração, implementação e monitoramento de políticas públicas em cidadania e 

direitos humanos; organizar e participar de eventos científicos; apresentar proposta de 

parcerias e convênios com instituições públicas e privadas. 

O NEDIH tem como finalidade: a) desenvolver estudos e pesquisas relacionadas 

aos direitos humanos;  b) promover o intercâmbio técnico-científico entre instituições de 

ensino e pesquisas, entidades de defesa e promoção em Direitos Humanos, públicos e 

privadas, em nível nacional e internacional;  c) fomentar a pesquisa em direitos humanos, 

divulgar a produção científica e a produção bibliográfica produzida pelos seus membros 

e de interesse institucional;  d) contribuir e participar da elaboração, implementação e 

monitoramento de políticas públicas em cidadania e direitos humanos; e) emitir e 

apresentar, anualmente, à Pró-Reitoria de Extensão, o relatório das atividades 

desenvolvidas no período;  f) organizar e participar de eventos científicos, atribuindo 

publicidade institucional aos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo;  g) 

fomentar o debate sobre os direitos humanos na comunidade acadêmica, bem como na 

sociedade em geral; h) apresentar proposta de parcerias e convênios com instituições 

públicas e privadas, em concordância com a política institucional.  

A relação com a graduação ocorre a partir do Grupo de Estudos em Direitos 

Humanos (GEDIH), quando na oportunidade a partir das linhas temáticas expostas no 

núcleo são formados grupos entre os acadêmicos para discutir os direitos humanos e os 
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mesmos terem conhecimento de maneira ampla acerca da importância de se debater esses 

direitos nos mais variados setores, como os idosos, a criança e o adolescente, a pessoa 

com deficiência, entre outras minorias sociais existentes na sociedade. 

Além do grupo de estudos, a pesquisa, da mesma forma, está sendo disseminada a 

partir da criação de um grupo de pesquisa nessa área para fomentar o interesse dos 

acadêmicos em pesquisas e, terem o conhecimento “in loco” das vulnerabilidades sociais 

existentes.  

 

2.4.9 Núcleo Tocantinense de Arqueologia (Nuta) 
O Núcleo de Arqueologia coordena, desenvolve, orienta e executam estudos e 

pesquisas na área específica de Arqueologia, na área de Patrimônio Histórico Cultural e 

Natural e na área de Paleontologia, tendo como apoio técnico/científico as áreas de 

Antropologia, História, Educação, as ciências do meio ambiente (Geografia e Biologia) entre 

outras áreas afins. 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 desse conhecimento. 

O NUTA é a 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 de engenharias e aos arqueólogos que para elas 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 estabelecido conforme a abrangência da área impactada pelo 

empreendimento de engenharia ou pela quantidade de sítios arqueológicos a serem 

resgatados. 

 

2.4.10 Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NZT) 
O Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NZT) desenvolve atividades focadas em duas 

linhas específicas: (I) didática (atuação educativas); (II) científica. As atividades didáticas 

visam divulgar para a sociedade a importância e o conhecimento sobre a biodiversidade 

animal, por meio de visitações de pessoas de várias regiões do Tocantins, Brasil e de outros 

países, assim como apresentar seu acervo por meio de palestras e visitas orientadas às escolas 

da rede municipal e estadual do estado do Tocantins.  

Nas exposições, os visitantes podem observar e analisar animais taxidermizados, 

relacionando suas estruturas anatômicas com seus hábitos em seu ambiente natural. Além da 

exposição permanente, o NZT conta com um acervo didático destinado a empréstimo para 

outros órgãos ou institutos do estado visando exposições em eventos com finalidades 

científicas e educativas. A coleção científica é de uso restrito aos pesquisadores da Unitins e 

de outras instituições do Brasil. 

A outra atividade exercida no NZT está voltada para as coleções científicas, onde se 

objetiva produzir e divulgar informações de relevância científica, especialmente do estado 

do Tocantins, por meio do acervo depositado nas coleções científicas de ictiofauna, 

herpetofauna, mastofauna e ornitofauna. 
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2.4.11 Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins 
A Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins – Redesat, foi instituída 

por meio da Lei Complementar n.° 77 de 10 de novembro de 2011, com a competência de 

operar, com exclusividade, os serviços de Radiodifusão da TVE e da Rádio 96,1 FM, 

constituída na forma de pessoa jurídica de direito público vinculada às diretrizes e políticas 

públicas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI. 

Em 2019 a Redesat volta a fazer parte da Universidade Estadual do Tocantins, 

integrando a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. A Redesat, hoje 

Unitins TV, significa inovação da comunicação, do conhecimento, da informação, da cultura 

e da diversidade em função do bem-estar e cidadania da comunidade e promoção da 

verdadeira comunicação pública de qualidade. 

A 96,1 FM também, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Comunitários é uma rádio pública e educativa que oferece uma programação que contempla 

as preferências dos mais variados tipos de ouvintes. São programas informativos, esportivos, 

educativos, culturais e de entretenimento que visam fomentar a consciência crítica do 

cidadão. 

O objetivo dessa programação é levar conhecimento à população do Tocantins, por 

meio das ondas da Rádio 96,1 FM, por meio da transmissão de programas educativo-

culturais, recreativos e informativos, voltados a toda a comunidade. 

Na 96,1 FM todos os tipos de ritmos têm espaço, seja o melhor do MPB tradicional e 

contemporâneo, o samba, a música instrumental, o pop rock, o sertanejo popular e de raiz, a 

erudita, a gospel, o forró tradicional e o pé de serra, o hip hop, entre outros. Em destaque, a 

música popular brasileira e a tocantinense, os programas culturais, a interatividade com o 

ouvinte, o radiojornalismo com informação útil para o dia-a-dia da comunidade, valorizando 

e promovendo a diversidade cultural do Tocantins, além de divulgar os fatos relevantes e de 

interesse do cidadão. 

 

2.5  Políticas 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 ensino de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, em consonância 

com os objetivos da Unitins e as políticas públicas da área. 

A partir de 2011, uma nova lógica organizacional fora adotada em consonância aos 

Fóruns Nacionais de Pesquisa de Pós-Graduação - Forprop, ao Regional de Pesquisa e Pós-

Graduação - Forprop Norte e ao VI Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG de 2011-2020, 

o que levou à integração da Pós-Graduação a Pesquisa, passando a ser denominada Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP. 

Essa nova estrutura da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP tem 

como objetivo dar maior efetividade a gestão, a produção, a difusão e a aplicação dos 

conhecimentos científico-tecnológicos e culturais, artísticos e humanísticos em face das 

demandas dos coletivos sociais do Estado e do País. A pesquisa representa para a Unitins a 

possibilidade catalisadora de mudanças e inovações pela produção, pela aplicação e pela 

difusão do conhecimento no conjunto da sociedade tocantinense, bem como formação dos 

futuros profissionais na graduação e na pós-graduação. 

Vale destacar ainda, que integração da pesquisa e da pós-graduação e o ensino reforça 

na IES a busca da qualidade da avaliação de processos e produtos, da expansão 

regulamentada da ciência, da tecnologia e da inovação, do exercício da multidisciplinaridade 



48 
 

 

entre áreas e temáticas demandadas pela sociedade e grupos organizados local e 

regionalmente, contribuindo para o fomento de uma cultura de iniciação científica da 

graduação e estendendo-se aos espaços escolares formais do ensino fundamental e ensino 

médio. 

A principal função da PROPESP incide na disponibilização de condições para 

produção, gestão e aplicação do conhecimento e avaliação dos resultados com foco no 

desenvolvimento regional. O seu papel é propor alternativas aos desafios apresentados pelas 

esferas: socioeconômica, política, cultural e tecnológica. 

A pesquisa da Unitins está voltada para busca e produção de conhecimentos, métodos 

e técnicas, visando ao aprimoramento, à atitude científica e à inovação tecnológica, 

indispensáveis a uma correta formação de grau superior, considerando as demandas para o 

desenvolvimento do estado. 

 Os projetos de pesquisa terão como ponto de partida os dados da realidade regional, 

sem perder de vista as generalizações, em contextos mais amplos, dos fatos descobertos e de 

suas interpretações. 

A PROPESP focaliza-se em ações mediadas por núcleos, grupos de pesquisa e grupos 

de trabalhos voltados para seis grandes áreas de conhecimento do CNPq (Ciências Agrárias, 

Biológicas, Exatas e da Terra, Humanas, Sociais Aplicadas e Literatura e Linguística). 

A pesquisa e a pós-graduação pautam-se nos desafios para a produção de conhecimento 

e difusão de práticas alternativas exitosas para sanar problemas relacionados à educação, à 

cultura, aos recursos hídricos, à sustentabilidade energética, à segurança alimentar e à 

agricultura sustentável, à gestão de cidades, à empregabilidade e à ocupação em mercado 

profissional.  

 

2.5.1 Políticas  
A Unitins empreende esforços que visam não somente à integração entre os cursos de 

graduação, projetos de pesquisa, programas de pós-graduação e as ações de extensão, mas 

também o fortalecimento das políticas de desenvolvimento socioeconômico, cultural, agrário 

e ambiental bem como a investigação de temáticas e áreas de conhecimento que norteiam 

estudos da realidade local, regional e nacional, com a preocupação central de atender às 

demandas da sociedade. 

A lES reforça em seu PDI 2018/2022 a importância do desenvolvimento da pesquisa 

por meio da busca de suporte financeiro e interinstitucional de apoio de agências e programas 

de fomento científico e tecnológico (CNPq, Agência de Inovação, Capes e outros), na 

continuidade dos convênios existentes (Intercâmbio na Universidade de Aveiro em Portugal, 

FIETO – Federação das indústrias do Estado do Tocantins, Seagro, Climatempo, Semarh, 

Embrapa) bem como na execução de outros novos, para a prestação de serviços com 

empresas públicas e privadas em nível estadual e federal (Dertins, Naturatins entre outras), 

no estabelecimento de termos de cooperação técnico científico com outras IES (UFT, IFTO, 

Ulbra, Católica do Tocantins) e com as secretarias estaduais de governo (Seplan, Seagro, 

FAPT, FAPTO, Seduc). Os eixos orientadores são apresentados a seguir. As políticas de 

pesquisa da Unitins se orientam pelos seguintes eixos: 

I. Pesquisa ligada às demandas econômica, política, agropecuária, ambiental, social 

e cultural de âmbito local, regional e nacional. 

II. Pesquisa como atividade de iniciação científica para oferecer aos alunos da 

graduação uma educação científica de qualidade e junto à educação básica os 

passos para a formação inicial de eixos do pensamento científico. 
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III. Pesquisa e pós-graduação como exercício associado nos projetos de 

aperfeiçoamento e capacitação de recursos humanos do Tocantins e da Unitins 

e/ou em outras instituições parceiras por meio de programas de pós-graduação 

stricto e lato sensu, no exercício prático da extensionalidade da IES (a partir das 

articulações e planejamento conjuntos com a PROEX) em formação continuada 

e programas localizados de formação técnico-instrumental. 
 

2.5.2 Pressupostos e Objetivos das Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação  
A pesquisa e a Pós-Graduação trazem, como suporte documental institucional o 

Programa Plurianual do Governo do Estado do Tocantins - PPA 2016/2019, o PDI Unitins 

2012/2016, além dos documentos produzidos nas instâncias representativas específicas da 

Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil como o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação / Forprop 2010 (Nacional e da região Norte) e marcos legais da Capes, CNPq e 

Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência - SBPC. 

 

2.5.3 Pressupostos e objetivos 
I. CONSOLIDAR a pesquisa científica e tecnológica em áreas específicas para que 

promova o desenvolvimento da região onde se insere a Unitins por meio do apoio 

institucional continuado.  

II. DESENVOLVER mecanismos de avaliação e acompanhamento dos projetos de 

pesquisa, referentes ao desempenho e a produtividade.  

III. IMPLEMENTAR parcerias científicas com órgãos de pesquisa, universidades, 

institutos, entre outros, para apoiar e fomentar trabalhos de pesquisa. 

IV. ORIENTAR e apoiar a preparação de projetos de pesquisa a serem encaminhados a 

órgãos financiadores externos.  

V. ASSESSORAR professores pesquisadores na elaboração e na criação de novas linhas 

para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em outras áreas do conhecimento a 

serem desenvolvidos na Unitins e que sejam voltados ao crescimento socioeconômico 

local, regional e nacional. 

VI. IDENTIFICAR quais são as ações de pesquisa que deverão ser incrementadas em 

decorrência de novos cursos na modalidade de educação a distância e dos cursos 

presenciais. 

VII. DIFUNDIR conhecimentos, tecnologias e inovações disponíveis por meio de cursos, 

seminários, palestras, assessorias, utilizando e valorizando a competência dos 

docentes pesquisadores da Unitins. 
VIII. PROMOVER a divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas por meio de 

periódicos próprios. 
IX. ESTABELECER diretrizes institucionais para a pós-graduação em consonância com 

o plano nacional de pós-graduação. 

X. ESTIMULAR à publicação em revistas científicas indexadas de alto impacto.  

XI. ESTABELECER diretrizes institucionais para a Pós-Graduação em consonância com 

o Plano Nacional de Pós-Graduação. 
XII. DESENVOLVER mecanismos de avaliação contínua de programas e cursos de pós-

graduação oferecidos pela Instituição. 
XIII. CRIAR novos cursos de pós-graduação para o atendimento da demanda de 

qualificação da comunidade interna e externa. 
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XIV. FOMENTAR as condições de acesso dos discentes e dos docentes de pós-graduação 

às bibliografias disponíveis em meio eletrônico, nas bibliotecas nacionais e 

internacionais. 

XV. OPORTUNIZAR a capacitação profissional e acadêmica permanente para os 

docentes e técnico-administrativos, bem como aos profissionais e egressos inseridos 

local e regionalmente. 
XVI. IMPLANTAR programas de pós-graduação stricto sensu com vista à qualificação 

profissional e produção de conhecimento científico. 

 

2.5.4 Planos, Programas e Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação  
 

A Unitins fortaleceu-se no cenário tocantinense por meio de planos, programas e 

projetos de aportes técnicos, tecnológicos e de intervenção educativa. Os trabalhos e os 

produtos obtidos junto às comunidades rurais, dos entornos urbanos e grupos socioculturais 

diversificados permitem a PROPESP estabelecer no presente PDI 2018/2022 sua carteira de 

projetos por meio de seus núcleos de pesquisa e programas institucionalizados de pós-

graduação. 

 

2.5.5 Programa Institucional de Bolsas e Voluntários de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação 
A política de incentivo à educação científica na Universidade se dá por meio dos 

programas de bolsas e voluntários de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento 

tecnológica e inovação. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 

da Unitins têm como objetivo o desenvolvimento do pensamento científico e a introdução 

dos estudantes do ensino superior na prática da pesquisa e da inovação, permitindo assim o 

aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos e as práticas profissionais em suas 

respectivas áreas específicas de atuação. Não diferentemente, o programa institucional de 

voluntários de iniciação científica (PIVIC), tem como objetivo permitir ao aluno desenvolver 

pesquisas durante a graduação de forma voluntária, sendo o discente certificado 

institucionalmente da mesma forma que o aluno bolsista. 

No ciclo 2017-2018, a instituição concedeu, com recursos próprios (tesouro estadual), 

43 (quarenta e três) bolsas de iniciação científica (PIBIC/Unitins) e duas bolsas de iniciação 

em inovação tecnológica e inovação (PIBITI/Unitins) a estudantes de graduação, 

incentivando a participação dos estudantes fomentando o desenvolvimento de pesquisas 

científicas na instituição. 

No biênio 2018-2020 a Unitins retomou seu vínculo com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio da submissão de propostas para as 

Chamadas CNPq 002/2018 e 003/2018 para solicitação de bolsas PIBIC e PIBITI. A 

Universidade foi contemplada com 15 (quinze) bolsas na modalidade PIBIC e  6 (seis) na 

modalidade PIBITI. Além das bolsas do CNPq, a instituição ainda oferece, como 

contrapartida, 28 (vinte e oito) bolsas oriundas de recursos próprios. 



51 
 

 

A partir do segundo semestre de 2018 a instituição, que até então contava com um 

vestibular anual, passou a contar com duas entradas de estudantes por ano, o que é um 

indicativo de que haverá maior procura de estudantes pelos programas de pesquisa científica 

e inovação. De acordo com os indicadores de atuação dos programas desenvolvidos pela 

PROPESP, tem-se a seguinte projeção de bolsa de iniciação científica e de inovação 

tecnológica para o período 2017/2022, conforme tabela a seguir.  

Projeta-se também o ingresso da Unitins no Programa de Bolsas de Iniciação Científico 

no ensino médio, que tem como objetivo fortalecer o processo de disseminação das 

informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, e desenvolver atitudes, 

habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica de estudantes de ensino 

médio. A iniciativa tem expectativa de envolver estudantes do ensino médio e tecnológico 

dos institutos técnicos federais (sistema IF), que poderiam conduzir suas pesquisas sob 

orientação de professores da Unitins. 

 

Tabela 01 - Projeção do número de estudantes vinculados aos programas 

PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins por ciclo no período 2017/2022 
PROGRAMA CICLO 2017-

2018 

CICLO 2018-

2019 

CICLO 2019-

2020 

CICLO 2020-

2021 

CICLO 2021-

2022 

PIBIC/CNPq 0 15 15 30 30 

PIBITI/CNPq 0 6 6 12 12 

PIBIC/UNITINS 43 28 20 20 20 

PIBITI/UNITINS 2 0 8 8 8 

PIBIC/EM 0 0 0 5 5 

PIVIC 9 11 13 15 17 

 

2.5.6 Comitê de Ética em Pesquisa 

  

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) – Unitins é um 

colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. 

O CEP Unitins é vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, 

instância atrelada ao Conselho Nacional de Saúde – CNS, órgão ligado ao Ministério da 

Saúde – MS. O Sistema CEP/CONEP/CNS/MS visa contribuir com o desenvolvimento da 

pesquisa nacional dentro de padrões éticos e científicos, utilizando como ferramentas 

principais a Resolução CNS nº 466/12, Resolução 510/16 e a Norma Operacional CNS nº 

001/13. 

O CEP Unitins recebe e avalia protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, 

no âmbito dos cursos de graduação, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre 

orientado pelos princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, 

proporcionalidade e eficiência. Os referidos protocolos podem ser feitos por pesquisadores 

vinculados ou não à instituição. 

Diante de seu caráter educativo, desempenha atribuições de orientações aos 

colegiados dos cursos de graduação e aos discentes. Tendo por centralidade discutir as 

normas brasileiras de Ética em Pesquisa, a funcionalidade do Sistema CEP/CONEP, o uso 

da Plataforma Brasil e as documentações exigidas para os protocolos de pesquisa, 
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proporciona aos pesquisadores e assistentes, apoio e orientações na aprovação e submissão 

dos relatórios final das pesquisas.   

 

2.5.7 Unitins-Agro 
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, sendo: 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. 

A Unitins-Agro, que vem, desde então, conduzido pesquisas científicas envolvendo de 

estudantes, e professores-pesquisadores da Unitins, além de pesquisadores de outras 

instituições, como a Embrapa. 

Com o objetivo de conjugar esforços entre Embrapa e Unitins firmou-se o Convênio 

713312/2009 (Programa de Fortalecimento e Crescimento da Embrapa - PAC Embrapa 

2009). Foram realizados investimentos para fortalecimento estrutural da área de pesquisa e 

de laboratórios da Instituição, por meio da construção da Central Analítica de Pesquisa 

Agroambiental (CEPAM) em Palmas-TO, da aquisição de equipamentos de laboratórios, 

informática e veículos, nos moldes preconizados pelo programa de fortalecimento e 

crescimento da pesquisa agropecuária nacional. 

 

2.5.8 Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET-RH) 
 

O Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RH) realiza 

pesquisas nas áreas de recursos hídricos, agrometeorologia e climatologia, sendo, também, 

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. 

O núcleo desenvolve ainda trabalhos de monitoramento climatológico, hidrometria, 

sedimentometria, balneabilidade de praias, potabilidade e qualidade da água, diagnóstico de 

bacias hidrográficas e avaliação de impactos ambientais de grandes empreendimentos. 

Além das atividades rotineiras, o Nemet-RH estabelece parcerias institucionais com 

órgãos como a Defesa Civil Municipal e Estadual, Seagro, Semarh e Instituto Federal do 

Tocantins (IFTO). 

 

2.5.9 Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental 

(NUDAM) 
O Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental (NUDAM) 

desenvolve pesquisas em educação e desempenho ambiental e em fontes alternativas de 
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adubos a partir de rejeitos minerais, sistematiza e opera construções conceituais e 

metodológicas voltadas à avaliação do desempenho ambiental em processos produtivos. 

 

2.5.10 Programas de Incentivo à Publicação 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação reconhece que a produção do 

conhecimento científico-acadêmico pura e aplicada deve estar constantemente 

disponibilizada em meios de divulgação impressa e digital, no formato de periódicos 

científicos temáticas, cadernos técnicos especiais e publicação e demais estudos de relevância 

desenvolvidos por seus docentes e pesquisadores. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é responsável pela publicação da Revista 

Científica Agri-Environmental Sciences - AGRIES (ISSN 2525-4804), de periodicidade 

semestral a AGRIES publica gratuitamente artigos científicos, de revisão e notas científicas, 

em português, inglês ou espanhol, nas áreas de Ciências Agrárias (Agronomia, Recursos e 

Engenharia Florestais e Engenharia Agrícola), Zootecnia e Recursos Pesqueiros, Ciências 

Biológicas -Biodiversidade (botânica, ecologia e zoologia) e Ecologia e Meio Ambiente. 

A revista iniciou suas atividades em 2015, com reformulação de sua equipe editorial 

em 2016. Em sua primeira classificação no Qualis Periódicos Capes a revista obteve os 

conceitos B5, para a área de Ciências Agrárias e C para a área de Biodiversidades.  

A Pró-Reitoria de Pesquisa conta, também, com a Revista Humanidades & Inovação 

(ISSN: 2358-8322) que tem por objetivo a difusão de estudos e pesquisas de professores e 

alunos de pós-graduação, pesquisadores e gestores de instituições de ensino superior e de 

pesquisa, gestores de associações científicas e profissionais, dirigentes e demais órgãos 

envolvidos na formação de pessoal e produção científica, relativos ao conhecimento 

científico das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Literatura e 

Linguística, com especial enfoque para a linguagem e processos educativos, comunicação, 

educação e tecnologia, sociologia e processos de inovação gerenciais, sociais e tecnológicos. 

A revista Humanidades & Inovação possui conceitos A2 na área de Linguística e 

Literatura. Além de seus periódicos científicos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

fomenta a publicação científica de alta qualidade por meio da manutenção de profissional 

habilitado em Língua Inglesa com disponibilidade para realizar a tradução dos manuscritos 

oriundos das pesquisas desenvolvidas na Universidade. Além disto, a participação de 

professores em eventos científicos em suas áreas de atuação é altamente incentivada pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

2.5.11 Relações e Parcerias com Instituições Públicas e Privadas 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação dará continuidade no período 2018/ 

2022 as parcerias com: 

→ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior Capes; 
→ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq; 

→ Engenharia Construções e Ferrovias SA Valec; 

→ Ministério da Educação MEC; 

→ Fórum Nacional de gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – Fortec; 
→ Escola de Gestão Penitenciária do Tocantins – Egespen 
→ Instituto Brasileiro de Museus – Ibram; 
→ Banco da Amazônia Basa; 
→ Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Semarh; 
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→ Infraero; 
→ Instituto Federal de Educação IFTO; 

→ Prefeitura de Lizarda do Tocantins; 

→ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan; 
→ Empresa Scientia Consultoria Científica Ltda; 
→ Empresa A Ambientare; 
→ Empresa GEOMINAS Mineração Ltda; 
→ Empresa Nativa Mineração Ltda; 

→ Empresa Itafós Mineração; 
→ Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária – Seagro; 
→ Colégio Agropecuário de Natividade do Tocantins; 
→ Reforma Agrária Incra; 
→ Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins Ruraltins; 
→ Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins Seduc;  

→ Secretaria da Indústria e Comércio do Estado do Tocantins; 
→ Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa Sebrae; 

→ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa;  
→ Universidade Federal do Tocantins UFT;  
→ Instituto Federal Tecnológico do Tocantins IFTO. 

 

2.5.12 Eventos Técnico-Científicos 
Anualmente, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação promove a Jornada de 

Iniciação Científica, 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. 

Os eventos contaram com uma agenda cultural e científica bastante diversificada, esta 

última composta por palestras, simpósios, minicursos e mesas-redondas. Os trabalhos dos 

estudantes foram avaliados por comissão externa composta exclusivamente por doutores. Os 

trabalhos apresentados foram submetidos pelos alunos e orientadores em formato de resumo, 

os quais foram revisados pelo comitê científico institucional e compreenderão os Anais da 

Jornada da Unitins, disponível em formato digital na página da Coordenação dos Programas 

PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

A fim de capacitar doutores e doutorandos de diferentes instituições do Tocantins na 

melhoria da publicação científica e captação de recursos internacionais foram realizados, nos 

anos de 2017 e 2018, duas edições do workshop Researcher Connect. O público alvo foram 

professores doutores ou doutorandos, pesquisadores do estado. 

 

2.5.13 Difusão de Tecnologia 
Anualmente a Unitins Agro participa da Feira de Tecnologia Agropecuária – Agrotins, 

com exposições de pesquisas acadêmicas, a participação no evento tem por finalidade 

difundir e transferir tecnologias, integrar produtores, acadêmicos, pesquisadores/professores, 

e comunidade em geral. São desenvolvidos no Stand da Unitins atividades de palestras, 

divulgação de publicações, demonstração da vitrine tecnológica. As atividades práticas são 

desenvolvidas no Complexo de Ciências Agrárias desta IES e/ou na Vitrine Tecnológica. 

Nesses eventos a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação busca promover as 

pesquisas agropecuárias, em recursos hídricos, climas e tempo, meio ambiente, educação 

ambiental, econômicas, sociais e literatura e linguística, bem como a demonstrar que o Estado 
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dispõe de uma Instituição com equipe especializada, constituída de mestres e doutores, 

visando a atender às demandas da sociedade tocantinense, entre outros públicos-alvo ligados 

aos setores agrícola, pecuário, hidrelétrico, transporte. 

 
 

2.5.14 Responsabilidade Social da Pesquisa e da Pós-Graduação 
A responsabilidade social universitária no setor da pesquisa e da pós-graduação 

fundamenta-se na oferta de Educação Científica de qualidade e da integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. A oferta de educação científica superior de qualidade oportuniza 

processos de mudança cognitiva e científico-tecnológica no pensar e a agir dos discentes, 

oferecendo oportunidades de acesso e permanência, acompanhamento aos processos 

formativos e conhecimento dos atores socioeducativos institucionais como os próprios 

funcionários ou pessoas que nela colaboram (dimensão intrínseca). Na dimensão extrínseca, 

a PROPESP esforça-se para tomar acessível às comunidades local e regional os 

conhecimentos que somente, por tradição, uma IES poderia oferecer, para que o 

desenvolvimento humano e social possa ser potencializado em consonância com o 

desenvolvimento econômico e tecnológico regional. 

As ações de responsabilidade civil da PROPESP englobam sua participação nos 

comitês de defesa civil e combate às queimadas, a oferta de serviços por meio de seu 

Complexo de Ciências Agrárias - CCA que atende a produtores rurais, comunidades 

ribeirinhas, unidades escolares e instituições parceiras, as análises realizadas pelo 

Laboratório de limnologia e hidrologia e qualidade da água (com potencial para realização 

de análises de parâmetros, químicos e biológicos da água, monitoramento e avaliação da 

qualidade da água de represas, lagos e canais de irrigação), o Herbário, a Fazendinha 

Agroecológica e os Laboratórios de entomologia, de análise de solos, de análise de mel. 

A Unitins, em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão vem desenvolvendo, em parceria 

da Unitins, diversas atividades de pesquisas para fortalecimento da cadeia produtiva do arroz 

especialmente de irrigado. As atividades quase em sua totalidade são desenvolvidas no 

Centro de Pesquisa Agroambiental da Várzea (CPAV) da Unitins em Formoso do Araguaia 

– TO, as principais pesquisas são na área de melhoramento genético, nutrição de plantas e 

fitossanidade. Esse convênio iniciou no ano de 2012 e se encontra vigente ainda hoje. No ano 

de 2018 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). 

A Unitins Agro conta também com um Viveiro de Mudas que possui área de 395m2 e 

capacidade para produção de 10 (dez)  mil mudas por semestre. O foco são espécies florestais 

nativas dos biomas Cerrado e Amazônico. As mudas produzidas destinam-se principalmente 

para a recomposição de ecossistemas alterados ou degradados, para a implantação de 

Sistemas Agroflorestais - SAFs, recuperação de áreas de preservação permanente, atendendo 

especialmente a agricultores familiares do estado do Tocantins. 

Além disto, o Nemet-RH organiza e oferta capacitações, palestras e participações em 

simpósios e congressos. 

. 
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2.5.15 Políticas de Captação de Recursos para Pesquisa e Pós-Graduação 
As políticas de captação de recursos tem por base a interação entre ensino, pesquisa e 

extensão.  A formulação e a proposição de programas de Pós-Graduação bem como os 

projetos de pesquisa buscam financiamento externo para seu desenvolvimento. A Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação mantém um banco de editais de financiamento de 

órgãos de fomento externos para divulgação junto aos professores-pesquisadores da 

instituição. Buscam-se também, outras fontes de financiamento por meio da apresentação de 

projetos ao setor privado e a organismos estaduais e federais, além da realização de convênios 

com empresas. 

Os projetos com financiamento externo contribuem de forma significativa para 

ampliação da infraestrutura necessária para o desenvolvimento das pesquisas e da pós-

graduação para a sustentabilidade financeira da Universidade, fortalecendo o compromisso 

de transferência de conhecimento científico o para a sociedade, com ênfase nos setores 

produtivos das economias local, regional e nacional. 

 

Tabela 02 - Captação de recursos de 2018 a 2019, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, por setor: 

Diretoria de Pesquisa Agropecuária 
Convênio/Contrato Federal Estadual Unitins Total 

AGROTINS/2018  20.188,02   

 

Diretoria de Pesquisa 

Bolsas PIBIC/PIBITI 
Ciclo Federal Estadual Total Geral Ciclo 

2017/2018 - 216.000,00 216.000,00 2017/2018 

2018/2019 100.800,00 134.400,00 235.200,00 2018/2019 

2019/2020 100.800,00 134.400,00 235.200,00 2019/2020 

2020/2021 201.600,00 140.400,00 342.000,00 2020/2021 

2021/2022 201.600,00 140.400,00 342.000,00 2021/2022 

Total  604.800,00 765.600,00 1.370.400,00 Total 

    2.740.600,00 
 

 

2.6 Políticas de Gestão  
A Universidade Estadual do Tocantins, ao adotar para o seu desenvolvimento 

institucional novo modelo de Universidade, busca implantar um sistema de gestão 

compatível com propósitos de eficiência, eficácia e efetividade. As características da política 

institucional de gestão agregam valores compatíveis com as competências contemporâneas 

dos profissionais que compõem a IES, relevando-se o trabalho em equipe, dinamismo, 

criatividade e flexibilidade. 

A política de gestão da Universidade Estadual do Tocantins tem como princípio a 

cultura de gestão participativa, princípio fundamental da gestão universitária, por meio da 

tomada de decisão nos conselhos instituídos na IES, como o CONSUNI, CONSEPE, 

Câmaras de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão. Esses Conselhos têm, na sua 

composição, representações de toda a comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnico-

administrativos) e representação da sociedade civil. 
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Assim, a Universidade se propõe a promover o modelo orgânico nos processos de 

desenvolvimento acadêmico, tornando possível a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão. Desenvolve-se, nesse sentido, a produção de conhecimento científico por meio 

de células acadêmicas inter-relacionadas em todas as suas pró-reitorias. 

A política de gestão relaciona-se aos valores institucionais na busca de resultados que 

façam cumprir sua missão institucional. 

 

2.6.1 Pressupostos da Política Institucional de Gestão 
I. Promoção constante da integração das instâncias decisórias. 

II. Desenvolvimento de competências e habilidades na formação de lideranças 

institucionais focadas nos valores da Universidade. 

III. Estabelecimento de estratégias e planos junto aos conselhos institucionais que 

possibilitem uma perspectiva de visão de futuro institucional processual. 

IV. Implantação de mecanismos de gestão centrados na socialização da informação e do 

conhecimento. 

V. Fomento de cultura de transparência dos atos administrativos e financeiros de acordo 

com a legislação vigente. 

 

2.6.2 Objetivos da Pró-Reitoria de Administração e Finanças 
I. IMPLANTAR processo de planejamento em conjunto com as demais Pró-Reitorias. 

II. ELABORAR orçamento global da Unitins, abrangendo os itens de despesa (custeio, 

investimento e pessoal) com explicitação do custo total das unidades mediante 

estudos e contribuição da comunidade universitária. 

III. ADOTAR mecanismos de acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

flexíveis e transparentes. 

IV. ACOMPANHAR o planejamento e a execução dos projetos de ampliação da 

infraestrutura da IES. 

V. PROPOR novas modelagens de avaliação de desempenho dos servidores. 

VI. AUXILIAR a Reitoria nos processos de recrutamento, alocação e movimentação de 

pessoal. 

VII. ACOMPANHAR a implantação do plano de segurança no trabalho de acordo com as 

normas legais. 

VIII. AMPLIAR e atualizar o acervo bibliográfico mediante estudos, planejamentos e 

demandas das Pró-Reitorias. 

IX. IMPLANTAR procedimentos administrativos por meio de dispositivos de 

infotecnologias para a tramitação e otimização dos processos. 

X. AMPLIAR a estrutura dos Câmpus. 

 

2.6.3 Responsabilidade Social da Instituição 
A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins compreende a educação como tarefa 

civilizatória e emancipatória primordial, que promove de forma articulada a formação e a 

transformação do ser humano. A Unitins existe para atender às exigências educacionais, bem 

como às especificidades culturais, sociais, artísticas e econômicas do estado do Tocantins. 
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A responsabilidade social traduz-se na forma como a instituição conduz suas atividades 

de maneira a se tornar corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade do estado do 

Tocantins.  Nesse sentido, a instituição coloca em prática programas e projetos centrados no 

desenvolvimento sustentável, na inclusão social, prioritariamente nas políticas afirmativas 

para pessoas.  

A Unitins pauta sobre os principais pilares da responsabilidade social: respeito aos 

diversos atores envolvidos (colaboradores internos, acadêmicos, fornecedores e parceiros 

institucionais), responsabilidade ambiental e cooperação para a minimização dos impactos 

sociais trazidos pela atividade humana. Sob o prisma ético, a Universidade procura sempre 

ofertar uma educação de qualidade, em compasso com a inovação da ciência e da tecnologia, 

centrada em políticas e práticas de acesso e permanência para todos os cidadãos. 

Na política de ensino, o foco da responsabilidade social prima pelos conceitos da 

democratização do ensino superior, da inclusão info social e da formação das comunidades 

de conhecimento global. 

Na política de pesquisa e pós-graduação, ressalta-se produção, difusão e aplicação do 

conhecimento científico inseridos nos loci comunitários e sociais. 

A política de extensão realiza a intermediação universidade-sociedade, trocando 

saberes e práticas, resultantes do conhecimento acadêmico. 

Por conseguinte a responsabilidade social da Unitins está baseada nos pressupostos de 

que deve desempenhar sua função formando pessoas com consciência da realidade social, 

política, econômica e cultural de modo a desenvolver o potencial humano a propor 

perspectivas racionais de ação em constante interação com a sociedade, como também na 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, pois é por meio dela que a instituição 

realiza a sua missão político-pedagógica e trabalha a relação transformadora entre 

comunidade acadêmica e sociedade. 

 

2.6.4 Classificação e Focos dos Programas 
A Unitins tem um grande número de programas que se fazem presentes em diferentes 

coletivos sociais, áreas de conhecimento e produção distinta. Com a finalidade de ordenar 

sob uma lógica matricial esses programas, estabeleceu-se sua classificação em cinco grandes 

eixos de conhecimento – Saúde Comunitária, Sociedade e Humanidade, Gestão, Negócios e 

Tecnologia, Agrotecnologia, Educação e Formação Continuada, possibilitando, assim, maior 

integração aos princípios institucionais ditados na missão da Unitins. A classificação também 

abrange aqueles projetos e demais ações desenvolvidas pela instituição.  

A seguir, explicitam-se os eixos de conhecimento e os eixos temáticos. 

 

Tabela 03 – Eixos de Conhecimento 

EIXOS DE 

CONHECIMENTO 

EIXO TEMÁTICOS DESCRIÇÃO DO EIXO TEMÁTICO 

 

 

 

 

Atenção à saúde, 

saúde da família e 

comunidade. 

Este eixo tem como objetivo desenvolver 

estudos sobre o processo de cuidar, os modelos 

tecnoassistenciais em saúde, as políticas 

públicas no âmbito da atenção básica, e a 

investigação epidemiológica na saúde pública. 

 Este eixo tem como objetivo investigar 

concepções teórico-metodológicas adequadas 
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SAÚDE  

COMUNITÁRIA  

 Saúde mental para orientar a formação de profissionais de 

saúde, bem como o desenvolvimento de 

projetos de educação, práticas e políticas em 

nível de atenção básica. 

 

Educação e saúde 

Visa investigar as inovações curriculares  

propostas para o ensino, aprendizagem e 

incorporação de tecnologias na formação e 

capacitação de profissionais de saúde e de 

docentes, gerando conhecimentos sobre a 

formação de alunos, preceptores e demais 

profissionais. Além disto, busca orientar uma 

prática que atenda às demandas da sociedade 

inclusive as relacionadas ao meio ambiente. 

Gestão em saúde Este eixo temático tem o objetivo de 

desenvolver estratégias de gestão em saúde, 

em sistemas públicos e privados e demais 

organizações. 

 

Processos 

psicossociais e de 

saúde no  trabalho e 

nas organizações 

Tem como objetivo analisar as Interações 

entre o comportamento individual e coletivo e 

os contextos organizacionais e de trabalho. 

Busca compreender as relações de trabalho, 

nos processos de mudanças, em doenças 

oriundas do ambiente de trabalho, visando o 

bem-estar do indivíduo.  

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADE E 

HUMANIDADE 

 

Movimento humano 

e sociedade 

Visa compreender os processos 

comportamentais, aspectos socioculturais do 

esporte e da saúde, a formação do profissional 

frente às necessidades da sociedade. 

 

Diversidade, 

interculturalidade e 

gênero 

Este eixo temático tem o objetivo de analisar 

as práticas, convenções, saberes e 

representações sociais, ligadas à diversidade, 

interculturalidade e gênero. Além disso, 

analisa as políticas identitárias de 

reconhecimento, de direitos, de limites e 

potencialidades na construção social do 

sujeito. 

Cultura, história e 

sociedade. 

Este eixo temático tem o objetivo de investigar 

as produções de subjetividades no mundo 

contemporâneo e suas relações nos campos, 

histórico, político e cultural, considerando os 

processos de singularização, diversificação e 

diferenciação. 
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Direito e meio 

ambiente 

O objetivo deste eixo é desenvolver 

instrumentos e ferramentas para promoção da 

qualidade de vida e consequente redução da 

degradação ambiental. Busca ainda a criteriosa 

utilização dos recursos naturais  e a 

preservação do meio ambiente. 

 

Estado, direito e 

sociedade 

Este eixo tem o objetivo de contribuir para o 

aperfeiçoamento do marco regulatório 

brasileiro das organizações da sociedade civil 

que atuam na promoção e defesa dos direitos 

humanos, identificando pontos críticos e 

oportunidades de melhoria especialmente no 

que se refere à configuração jurídica das 

organizações, financiamento, regimes 

tributário e trabalhista, e internacionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO, 

NEGÓCIOS E 

TECNOLOGIA 

 

 

Políticas Públicas e 

Governança 

Este eixo busca compreender as características 

da Administração Pública e o processo 

decisório a respeito da alocação de recursos e 

o desempenho das organizações públicas. 

 

Redes Sociais e 

Interações. 

Este eixo temático tem como objetivo o estudo 

de comunicações no campo teórico e 

metodológico, aplicado à compreensão das 

interações sociais, a partir das redes sociais, 

produtos digitais, produção da informação, 

cibercultura, ciberjornalismo, audiência ativa 

entre outra, na formação e no desenvolvimento 

das organizações e sua inserção nas redes 

sociais. 

 

Gestão e mediação 

de conflitos 

O objetivo deste eixo consiste em 

compreender os usos e potencialidades da 

gestão de conflitos como instrumento de 

transformação das práticas profissionais no 

sistema de Justiça.  

Processos de 

produção e cadeia 

produtiva 

Este eixo temático aborda a pesquisa na área 

da Sustentabilidade da Cadeia Produtiva 

envolve estudos sobre processos de produção 

nas propriedades e organizações, por meios de 

aplicação de novas tecnologias e 

compreendendo novas formas de gestão.  

 

Empreendedorismo  

O objetivo deste eixo temático é investigar os 

fatores determinantes da ação empreendedora 

e as principais características do 

empreendedor, compreendendo o impacto que 
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este comportamento tem na estrutura e 

funcionamento das empresas. Busca ainda 

promover a geração de ideias que auxiliem na 

geração de negócios e na criação de novas 

empresas. 

 

Organização e 

sociedade 

Este eixo temático tem como objeto o estudo 

da gestão de pessoas e relações de trabalho, do 

desenvolvimento sustentável e das 

organizações e suas articulações com Estado, 

mercado e sociedade. 

Gerenciamento de 

Indústria, Comércio 

e Serviços 

Este eixo temático tem o objetivo desenvolver 

novas tecnologias e modelos de negócios, 

além de investigar as aplicações 

metodológicas associadas ao planejamento e à 

gestão na indústria, no comércio e nos 

serviços. 

Gestão do 

Conhecimento e 

Inovação 

Tecnológica  

Este eixo temático tem como objetivo a gestão 

do conhecimento e da inovação tecnológica 

em diferentes setores empresariais, por meio 

da investigação dos processos de geração e 

difusão dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos. 

Desenvolvimento 

Regional 

Este eixo temático destina-se a investigar 

temas ligados ao planejamento regional, às 

questões políticas, históricas, sociais, 

ambientais, culturais, o combate à pobreza e às 

desigualdades, de forma interdisciplinar e 

sustentável. Além disso, preocupa-se com o 

desenvolvimento da região em seus mais 

variados aspectos. 

 

 

 

 

 

 

AGROTECNO 

LOGIA  

Sistema de Produção 

Agropecuário 

Os estudos neste eixo temático buscam 

compreender e aplicar ferramentas para 

melhoria da qualidade e produtividade do setor 

agropecuário, auxiliando todos os elementos 

que o compreendem, otimizando recursos e 

aumentando sua capacidade. 

Processo em sistema 

agroecológico. 

Os estudos neste eixo temático buscam 

compreender e aplicar ferramenta para 

melhoria da qualidade e produtividade 

agrícola, o uso de diferentes técnicas e 

tecnologias para avaliar a qualidade e 

produtividade agrícola na agroindústria. 
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Planejamento, 

Desenvolvimento 

Rural, 

Sustentabilidade, 

Tecnologia e Gestão 

em Agronegócio. 

Os estudos neste eixo buscam compreender e 

desenvolver mecanismos e ferramentas para a 

melhoria da gestão ambiental e 

desenvolvimento de empreendimentos 

sustentáveis. Além disso, busca compreender 

os sistemas produtivos dentro das dinâmicas 

de mercado, consumos culturais, sociais, 

econômicas e regionais. 

Conflitos 

socioambientais, 

políticos e culturais 

Este eixo temático se dedica ao estudo da 

relação ser humano e natureza, em ambientes 

naturais e modificados. Prioriza a utilização 

dos recursos naturais e seus impactos, bem 

como as políticas públicas relacionadas a este 

uso. O objetivo destes estudos é buscar a 

sustentabilidade em todos os seus aspectos. 

Planejamento 

Territorial, 

Desenvolvimento 

Turístico e 

Agroturismo 

Este eixo temático tem como objetivo realizar 

estudos de ordenamento territorial e 

estratégias de gestão, levando em 

consideração as necessidades sociais,  

ambientais, o potencial para desenvolvimento 

turístico da localidade bem como, do 

agroturismo. 

Educação ambiental Os estudos neste eixo buscam compreender e 

regulamentar a aplicação da legislação 

ambiental brasileira no licenciamento de 

empreendimentos, auditoria de processos 

como ferramentas para melhoria na gestão 

ambiental e a legislação do direito ambiental 

na Política e Sistema Nacional do Meio 

Ambiente. 

 

Sistemas de 

Produção e manejo 

do solo 

Os estudos neste eixo objetivam o correto 

manejo e conservação do solo e água, de forma 

especial, em ambientes como o Cerrado, suas 

espécies nativas, a conservação de ambientes 

naturais. Além disso, busca o uso adequado de 

estratégias e práticas que desenvolvam o 

sistema de produção vegetal; o sistema de 

produção de base ecológica; sistemas de 

integração e de diversificação da produção. 

  

Agrometereologia 

Os estudos neste eixo temático destinam-se à 

compreensão dos fenômenos meteorológicos, 

base de informações para profissionais da área 

e agricultores em geral, visando maximizar a 
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produtividade no campo e reduzir as perdas 

ocorridas em função do tempo e do clima. A 

Agrometeorologia estuda a interação dos 

fenômenos meteorológicos e seus impactos na 

cadeia produtiva do sistema agropecuário. 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Formação de 

professor e 

tecnologias 

educacionais 

Os estudos neste eixo destinam-se à formação 

docente em seus diferentes espaços 

educativos, níveis e modalidades 

educacionais; a integração com a tecnologia 

como forma de oportunizar diferentes formas 

de aprender; a utilização de metodologias 

inovadoras e disruptivas; buscando integrá-la 

à utilização de tecnologias que promovam 

aprendizagem. Além disso, busca investigar 

formas de ensino, produção de saberes e 

conhecimentos e impactos da tecnologia da 

informação e comunicação no cenário 

educativo. 

Gestão educacional Os estudos deste eixo tratam da gestão e das 

políticas educacionais,  das práticas de gestão 

educacional e escolar, da gestão educacional 

em sistemas prisionais, da gestão do 

conhecimento e políticas pedagógicas das 

instituições. Visa a produção de 

conhecimentos, envolvendo estudos sobre 

avaliação, transformações sociais, culturais, 

econômicas, políticas e seus impactos no 

campo educacional, em diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

Leitura e formação 

do leitor 

Os estudos deste eixo temático destinam-se à 

compreensão dos processos de leitura de 

textos verbais e não-verbais, na formação do 

professor-leitor, de caráter interdisciplinar, 

com estudos literários e/ou linguísticos. 

 

 

Linguagem e 

Literatura 

 

Os estudos deste eixo visam investigar as 

correlações de Linguagem e Literatura em 

diferentes contextos educativos, 

compreendendo-as em suas dimensões 

metodológica e temática. Abordagem dos 

múltiplos aspectos pelos quais são pensadas e 

se materializam, tais como: design de 

materiais, mídias audiovisuais, diálogos e 

discursos, tanto em práticas, quanto nos 
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sentidos e percepções de pluralidade das 

linguagens, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento nos mais diferenciados 

aspectos, entre eles, o regional. 

 

 

Educação Inclusiva 

Os estudos deste eixo busca analisar os 

processos e políticas inclusivas realizadas no 

campo educacional por meio das intervenções 

pedagógicas inovadoras realizadas. Busca 

também, compreender dimensões sócio-

históricas das práticas sociais e dos 

instrumentos de mediação; diferentes 

dimensões da política educacional; suas; 

reflexões sobre as condições de deficiência e 

desvantagem.  

 

Patrimônio Histórico 

e Cultural 

Este eixo temático investiga a produção de 

conhecimento histórico e cultural, em 

diferentes momentos da história, com 

múltiplas temáticas, sob diferentes 

abordagens, com objetivo de preservá-los. 

Constituem-se objetos de estudo: as 

linguagens, artes, literaturas, ideias filosóficas, 

políticas, religiosidade entre outros. 

Fonte: Reitoria 
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

IES E DOS CURSOS (PRESENCIAL)  
 

3.1 Cronograma e Plano de Expansão para abertura de cursos presenciais 

para o período de vigência do PDI 
 

Os cursos em andamento e os cursos projetados no cronograma para 2018/2022 

atendem às demandas do estado e às reivindicações do Governo, bem como da sociedade e 

da Instituição a partir da rearticulação dos colegiados de cursos, câmaras setoriais e 

conselhos. 

 

Tabela 04 -  Cronograma de implantação 

GRADUAÇÃO 

AREA DE CONHECIMENTO CURSOS CÂMPUS 

Ciências Agrárias → Agronomia  Palmas-TO 

Ciência da Computação → Sistemas de Informação Palmas-TO 

 

Ciência da Saúde 

 

→ Enfermagem  Augustinópolis-TO 

→ Fisioterapia 
Palmas-TO 

Augustinópolis-TO 

→ Educação Física  Araguatins-TO 

→ Medicina Augustinópolis-TO 

Ciências Sociais Aplicadas 

→ Administração  Dianópolis-TO 

→ Ciências Contábeis  

AugustinópolisTO 

Dianópolis-TO 

Paraíso-TO 

→ Direito 

Augustinópolis-TO 

Dianópolis-TO 

Palmas-TO 

Paraíso –TO 

→ Serviço Social Palmas-TO 

→ Turismo  Dianópolis-TO 

Ciências Humanas 
→ Pedagogia 

Araguatins-TO 

Palmas-TO 

→ Psicologia Palmas-TO 

Linguística, Letras e Artes → Letras Araguatins-TO 

Tecnólogos 

(Recursos Naturais) 

→ Curso Superior de 

Tecnologia em Aquicultura 
Palmas-TO 

→ Curso Superior de 

Tecnologia em 

Agronegócios 
Paraíso-TO 

Fonte: Reitoria 
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Tabela 05 – Cronograma e Plano de Implantação de cursos presenciais - Câmpus de 

Araguatins-TO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS 

CÂMPUS DE ARAGUATINS-TO 

 

NOME DO 

CURSO 

Modali

dade  

Nº de 

alunos 

por 

turma 

Nº de 

turmas  

Turno(s) 

de 

Funciona

mento 

Local de 

funciona

mento 

Ano de 

entrada 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

(Bacharelado) 

Presencial 40 1 Matutino 
Araguatins -

TO 
2022 

Câmpus de Araguatins - Localizado na Região do Bico do Papagaio às margens do rio Araguaia, possui uma 

população estimada de 35.216 habitantes, e uma área de 2.627 km² (IBGE 2018). Este município possui um IDH 

de 0,631 que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (PNUD, Ipea e FJP).  O nome da cidade nasceu 

da junção dos dois rios Araguaia e Tocantins, que cercam a cidade.  

Fonte: Reitoria 
 

Tabela 06 - Cronograma de cursos de graduação concluídos e reconhecidos - Câmpus de 

ARAGUATINS-TO 

CURSO DURAÇÃO 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 

VAGAS 

ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL/ 

MEC 

LETRAS 

(Licenciatura) 

8 Semestres 

4 anos 
Noturno 40 

Solicitação de 

Reconhecimento em 

Andamento. 

PEDAGOGIA 

(Licenciatura) 

8 Semestres 

4 anos 
Noturno 40 

Curso em processo de 

reconhecimento, aguardando 

publicação do Decreto pelo 

Conselho Estadual de 

Educação do Tocantins. 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica 

Tabela 07 - Cronograma de Expansão de reoferta de vagas para cursos já existentes na 

modalidade presencial – Câmpus de Araguatins-TO 

CRONOGRAMA DE REOFERTA DE VAGAS PARA CURSOS  

 JÁ EXISTENTES CÂMPUS DE ARAGUATINS-TO 

Curso Modalidade Turno 
2018 2019 2020 2021 2022 

I II I II I II I II I II 

LETRAS 

(Licenciatura) Presencial Noturno 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

PEDAGOGIA 

(Licenciatura) Presencial Integral 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 
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Tabela 08 - Cronograma e Plano de Implantação e Expansão de cursos presenciais - 

Câmpus de Augustinópolis-TO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS 

CÂMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS-TO 

 

NOME DO 

CURSO 

Modalidade  

Nº de 

alunos 

por 

turma 

Nº de 

turmas  

Turno(s) 

de 

Funcion

amento 

Local de 

funcionam

ento 

Ano de 

entrada 

FISIOTERAPIA 

(Bacharelado) 
Presencial 40 1 Matutino 

Augustinópoli

s-TO 
2021 2022 

Medicina  

(Bbacharelado 

Ciências da 

Saúde)  

Presencial  40 1 Integral  
Augustinópoli

s  
2020  2022 

Câmpus de Augustinópolis - Situado na região do Bico do Papagaio, possui uma área territorial de 394.976 km² 

com uma população estimada de 18.178 habitantes (IBGE, 2018). O município possui IDH de 0,670, o que situa 

esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (PNUD, Ipea e FJP).  

Fonte: Reitoria/Unitins 

 

Tabela 09 - Cronograma de Cursos de graduação  ofertados/concluídos  e  reconhecidos - 

Câmpus de Augustinópolis-TO 

CURSO DURAÇÃO 
TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 

VAGAS 

ANUAIS 
SITUAÇÃO LEGAL / MEC 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

(Bacharelado) 

8 Semestres 

4 anos 
Noturno 40 

Reconhecido pelo: 

Decreto nº 

5.697/2017,Publicado no  

DOE/TO Nº4.933, em 

16/08/2016 

DIREITO 

(Bacharelado) 

10 

Semestres 

5 anos 

Noturno 40 

Curso em processo de 

reconhecimento, aguardando 

publicação do Decreto pelo 

Conselho Estadual de 

Educação do Tocantins. 

ENFERMAGEM 

(Bacharelado) 

10 

Semestres 

5 anos 

Noturno 40 

Curso em processo de 

reconhecimento, aguardando 

publicação do Decreto pelo 

Conselho Estadual de 

Educação do Tocantins. 

TECNÓLOGO EM 

AGRONEGÓCIO 

(Tecnólogo) 

6 Semestres 

3 anos 
Noturno 40 

Reconhecido pelo: 

Decreto nº 5.699/2017- 

Publicado no 

DOE/TONº4.933,em 

16/08/2016. 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 
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Tabela 10 - Cronograma de Expansão de reoferta de vagas  para cursos  já existentes na 

modalidade presencial – Câmpus de Augustinópolis-TO 

 

CRONOGRAMA DE REOFERTA DE VAGAS PARA CURSOS 

JÁ EXISTENTES CÂMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS-TO 

 

Curso  Modalidade Turno 
2018 2019 2020 2021 2022 

I II I II I II I II I II 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

(Bacharelado) 

Presencial Noturno 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

DIREITO 

(Bacharelado) 
Presencial Noturno 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

ENFERMAGEM 

(Bacharelado) 
Presencial Noturno 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 

Tabela 11 - Plano de Implantação e Expansão de cursos presenciais – Câmpus de 

DIANÓPOLIS -TO. 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS 

CÂMPUS DE DIANÓPOLIS-TO 

 

NOME DO 

CURSO 

Modalidade  

Nº de 

alunos 

por 

turma 

Nº de 

turmas  

Turno(s) 

de 

Funciona

mento 

Local de 

funciona

mento 

Ano de 

entrada 

TURISMO 

(Bacharelado) 
Presencial 40 1 Matutino 

Dianópolis- 

TO 
2021 2022 

Câmpus de Dianópolis - Dianópolis situa-se na região sudeste do Estado e é oriundo do antigo arraial de São José do 

Duro. A cidade tem sua origem ligada ao aldeamento indígena e à mineração em meados de 1750/1751. O município 

possui uma área territorial de 3.217,313Km² e uma população estimada de 21.738 habitantes (IBGE). O IDH deste 

município é de 0,701, o que o posiciona na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (PNUD, Ipea e FJP). 

Fonte: Reitoria/Unitins 

 

Tabela 12 - Cronograma de Cursos de graduação  ofertados/concluídos  e  reconhecidos - 

Câmpus de Dianópolis-TO 

CURSO DURAÇÃO 
TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 

VAGAS 

ANUA

IS 

SITUAÇÃO LEGAL / 

MEC 

ADMINISTRAÇÃO 

(Bacharelado) 

8 Semestres 

4 anos 
Noturno 40 

Curso em processo de 

reconhecimento, aguardando 

visita in loco do Conselho 

Estadual de Educação do 

Tocantins. 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

(Bacharelado) 

8 Semestres 

4 anos 
Noturno 40 

Curso em processo de 

reconhecimento, aguardando 

publicação do Decreto pelo 
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Conselho Estadual de Educação 

do Tocantins. 

DIREITO 

(Bacharelado) 

10 Semestres 

5 anos 
Noturno 40 

Reconhecido pelo DECRETO Nº 

5.909 de 20 de fevereiro de 2019. 

D.O.E/TO Nº   5.313 de 07 de 

março de  2019. 

TECNÓLOGO EM 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

(Extinto) 

 

5 Semestres  

(2 anos e 

meio) 

 

Noturno 40 

Decreto nº 5.696/2017, Publicado 

no DOE/TO Nº 4.933, em 

16/08/2016 

Reconhecido para fins de 

diplomação, com a convalidação 

dos estudos –proferidos no 

Procedimento Administrativo 

2016/27000/005858) 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 

 

Tabela 13 -  Cronograma de Expansão de reoferta de vagas para cursos já existentes na 

modalidade presencial – Câmpus de Dianópolis-TO 

 

CRONOGRAMA DE REOFERTA DE VAGAS PARA CURSOS 

JÁ EXISTENTES CÂMPUS DE DIANÓPOLIS-TO 

 

Curso  Modalidade Turno 
2018 2019 2020 2021 2022 

I II I II I II I II I II 

ADMINISTRAÇÃO 

(Bacharelado) Presencial Noturno 
40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

(Bacharelado) 
Presencial Noturno 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

DIREITO 

(Bacharelado) Presencial Noturno 
40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 

 

Tabela 14 - Plano de Implantação e Expansão de cursos presenciais - Câmpus de Palmas-

TO. 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS 

CÂMPUS DE PALMAS-TO 

 

NOME DO 

CURSO 

(Área de 

Conhecimento) 

Modali

dade  

Nº de 

alunos 

por 

turma 

Nº 

de 

tur

mas 

Turno (s) 

de 

Funciona

mento 

Regi

me de 

Matrí

cula 
Local de 

funciona

mento 

Ano de 

entrada 

FISIOTERAPIA 

(Bacharelado) 

(Ciência da Saúde) 

Presencial 40 1 Matutino 

 

Anual 

Palmas - TO 

2020 

2021 

2022 

 

 

PEDAGOGIA 

(Licenciatura) 

(Ciências 

Humanas) 

Presencial 40 1 Vespertino 

 

Anual 
Palmas - TO 

2020 

2021 

2022 
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PSICOLOGIA 

(Bacharelado) 

(Ciências 

Humanas) 

Presencial 40 1 Noturno 

 

Anual 
Palmas - TO 

2020 

2021 

2022 

CURSO 

SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA 

EM 

AQUICULTURA 

(Tecnólogos) - 

Recursos Naturais) 

Presencial 40 1 Noturno 

 

 

Anual 

Palmas - TO 

2020 

2021 

2022 

Câmpus de Palmas - Localizado na região Central do Tocantins, na cidade de Palmas capital do estado, o município 

possui população estimada de 286.787 habitantes, com área territorial de 2.218,942 Km² (IBGE, 2018). A cidade foi 

fundada em 20 de maio de 1989, após a criação do Tocantins pela Constituição de 1988 e é caracterizada pelo seu 

planejamento e por ser a última cidade do século XX completamente planejada no Brasil. É a segunda capital com 

melhor qualidade de vida do Norte do Brasil, apresentando um IDH de 0,788, posicionando a cidade acima da média 

nacional (PNUD, Ipea e FJP).  

Fonte: Reitoria/Unitins 

 

Tabela 15 - Cronograma dos cursos de graduação concluídos em processo de renovação 

de reconhecimento  -  Câmpus de Palmas 

CURSO DURAÇÃO TURNO  VAGAS  
SITUAÇÃO LEGAL  

MEC/CEE 

RENOVAÇÃO DO 

RECONHECIMEN

TO 

DIREITO 

(Bacharelado) 

 

10 

Semestres 

5 anos 

Noturno/ 

Matutino 
40 

Reconhecido pelo: 

DECRETO Nº .181, de 29 

de dezembro de 2014. 

D.O.E/TO Nº  4.286, de  

29 de dezembro 2014   

DECRETO nº 5.028/2015- 

DOE/TO Nº4.350 

 

Reconhecimento 

realizado no ano de 

2019. 

ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 

(Bacharelado) 

 

10 

Semestres 

5 anos 

Integral 40 

Reconhecido pelo: 

DECRETO Nº 4.985, de 

11 de fevereiro de 2014. 

D.O.E/TO Nº   4.069, de 

14 de  fevereiro  de  2014   

 

Reconhecimento 

realizado no ano de 

2019. 

SERVIÇO 

SOCIAL 

(Bacharelado) 

 

8 Semestres 

4 anos 

Noturno/ 

Matutino 
40 

Reconhecido pelo: 

DECRETO Nº 4.986, de 

11 de fevereiro de 2014. 

D.O.E/TO Nº   4.069, de 

14 de  fevereiro  de  2014   

Reconhecimento 

realizado no ano de 

2018.. 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

(Bacharelado) 

 

8 Semestres 

4 anos 

Noturno/ 

Matutino 
40 

Reconhecido pelo: 

DECRETO Nº 4.988, de 

11 de fevereiro de 2014. 

D.O.E/TO Nº   4.069, de 

14 de  fevereiro  de  2014   

 

Reconhecimento 

realizado no ano de 

2019. 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 
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Tabela 16 - Cronograma  de Expansão de reoferta de vagas  para cursos  já existentes na 

modalidade presencial – Câmpus de Palmas-TO. 

 

CRONOGRAMA DE REOFERTA DE VAGAS PARA CURSOS 

JÁ EXISTENTES - CÂMPUS DE PALMAS-TO 

Curso Modalidade Turno 
2018 2019 2020 2021 2022 

I II I II I II I II I II 

DIREITO 

(Bacharelado) Presencial Noturno 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 

(Bacharelado) 
Presencial Integral 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

SERVIÇO 

SOCIAL 

(Bacharelado) 
Presencial Noturno 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

(Bacharelado) 
Presencial Matutino 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 

Tabela 17 - Plano de Implantação e Expansão de cursos presenciais - Câmpus de Paraíso-

TO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS 

CÂMPUS DE PARAÍSO–TO 

 

NOME DO CURSO 

Modalida

de  

Nº 

de 

al

un

os 

po

r 

tu

r

m

a 

Nº 

de 

tu

rm

as  

Turno

(s) de 

Funci

oname

nto 

Local de 

funcionam

ento 

Ano 

de 

entra

da 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

(Bacharelado) 
Presencial 40 1 Noturno Paraíso - TO 

2021 

2022 

DIREITO 

(Bacharelado) 
Presencial 40 1 Noturno Paraíso - TO 

 

2022 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

AGRONEGÓCIOS 

(Tecnólogo) 

Presencial 40 1 Matutino Paraíso – TO 

2021 

2022 

Câmpus de Paraíso - Localizado na região central do Estado do Tocantins, à margem da BR-153.  Paraíso é o portal 

de entrada para as belezas naturais da Região dos Lagos e a Ilha do Bananal o município possui população estimada 

de 50.602 habitantes, com área territorial de 1.297 km²(IBGE, 2018). O Município de Paraíso teve a sua origem por 

volta de 1940, numa fazenda com o mesmo nome, quando da época do descobrimento das minas de cristal de rocha, 

em Pium. 

Fonte: Reitoria/Unitins 
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Tabela 18 - Cronograma dos cursos de graduação concluídos e reconhecidos na 

modalidade à Distância/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

CRONOGRAMA DE CURSOS CONCLUÍDOSE RECONHECIDOSNA MODALIDADE 

EaD/UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 

CURSO DURAÇÃO 
VAGAS 

DISPONIBILIZADAS 

SITUAÇÃO  

LEGAL / MEC 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

(Bacharelado) 

(Concluído) 

8 Semestres 

4 anos 

50 (cinquenta) 

vagas por polo e turmas 

 

Reconhecido pelo DECRETO Nº 

5.896 de 27 de dezembro de 2018. 

D.O.E Nº 5.266 de 28 de dezembro 

de 2018. 

COMPUTAÇÃO 

(Licenciatura) 

(Concluído) 

7 Semestres 

3 anos e meio 

 

35(cinquenta) 

vagas por polo e turmas 

 

Reconhecido pelo: 

DECRETO NO 5.698, de 14 de 

agosto de 2017. D.O.E/TO Nº   

4.993, de 16 de  agosto  de  2017. 

LETRAS 

(Licenciatura) 

(Concluído) 

8 Semestres 

4 anos 

 

50 (cinquenta) 

vagas por polo e turmas 

 

Reconhecido pelo: 

DECRETO NO 5.297, de 09 de 

setembro de 2015. 

D.O.E/TO Nº   4.456, de 14 de  

setembro  de  2015. Reconhecimento 

prorrogado pelo DECRETO 5.898 de 

27 de dezembro de 2018, D.O.E Nº 

5.266 de 28 de dezembro de 2018, 

para fins de diplomação até a 

integralização dos estudos dos 

acadêmicos do curso. 

MATEMÁTICA 

(Licenciatura) 

(Concluído) 

8 Semestres 

4 anos 

50 (cinquenta) 

vagas por polo e turmas 

 

Curso  reconhecido pelo Decreto nº 

5.933 de 26 de abril de 2019 pelo 

Conselho Estadual de Educação do 

Tocantins. 

PEDAGOGIA 

(Licenciatura) 

(Concluído) 

8 Semestres 

4 anos 

50 (cinquenta) 

vagas por polo e turmas 

 

Reconhecido pelo: 

DECRETO NO 5.298, de 09 de 

setembro de 2015. 

D.O.E/TO Nº   4.456, de 14 de  

setembro  de  2015. Reconhecimento 

prorrogado pelo DECRETO 5.897 de 

27 de dezembro de 2018, D.O.E Nº 

5.266 de 28 de dezembro de 2018, 

para fins de diplomação até a 

integralização dos estudos dos 

acadêmicos do curso. 

Fonte: Diretoria de Administração Acadêmica/Unitins 
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4. Planos, Programas e Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 

Graduação-PROPESP 
 

4.1 Pós-graduação (lato sensu)  

A Unitins, por meio da oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, mobiliza 

esforços para a formação de cidadãos profissionais, capazes de atuar com conhecimento, 

responsabilidade e acima de tudo criticidade na sociedade contemporânea, que se mostra em 

plena transformação, qualificando-os para além do mundo do trabalho, mas para a promoção 

sustentável do desenvolvimento humano.  

Diante disso, e levando em consideração uma proposta de inclusão social, acesso e 

permanência dos discentes nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, a partir de a Unitins 

passou a ofertar cursos de Especialização de forma gratuita.  Nesse viés, os cursos de Pós 

Graduação Lato Sensu farão interface com os cursos de Graduação existentes na instituição 

e irão subsidiar os projetos de cursos Stricto Sensu que serão ofertados. 

Tabela 19 - Cronograma de implantação e oferta de novos cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu para vigência do PDI 

Tipo Curso Modalidade Turno Vagas Início 

Especialização 

Educação, Sociedade e 

Violência. 

Câmpus Palmas 

Presencial Flexível 45 2018.2 

Especialização  
Gestão Empresarial  

Câmpus Dianópolis 
Presencial Flexível 45 2019.2 

Especialização 

Direito Público com ênfase 

em Direito Constitucional e 

Direito Administrativo 

Câmpus Dianópolis 

Presencial Flexível 40 2020 

Especialização 
Ensino de Língua Portuguesa 

Câmpus Araguatins 
Presencial Flexível 45 2019/ 2020 

Especialização 

Contabilidade e Direito 

Tributário 

Câmpus Augustinópolis 

Presencial Flexível 45 2019.2 

Especialização 

Direito Público com ênfase 

em Ciências Criminais  

Câmpus Augustinópolis 

Presencial Flexível 45 2019.2 

Fonte: Direção da Pós-Graduação/Unitins  

 

Nesse sentido, percebe-se que a Unitins visa à ampliação da oferta de programas de 

pós-graduação Lato Sensu, para atender as necessidades dos câmpus e região reduzindo 

assim, desigualdades sociais. 

 

4.2 Pós-graduação (stricto sensu) 
Os programas de Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado) que a Unitins almeja ofertar, 

são fruto de um estudo realizado no ano de 2016 por um Grupo de Trabalho, ora denominado 

GT-Stricto Sensu, coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e, composto 

por professores Doutores da Unitins, formados nas grandes áreas de conhecimentos, 
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classificadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

com o objetivo geral de estudar e elaborar proposta de implantação de Programas de Pós-

Graduação na Unitins a ser submetida cronologicamente à Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes). As propostas foram elaboradas fazendo interface com 

os cursos de Graduação ofertados pela instituição. 

Neste sentido, a Unitins reafirma sua posição criando e fomentando programas de pós-

graduação stricto sensu com vista à qualificação profissional, fortalecendo o compromisso 

de produção e transferência de conhecimento científico para a sociedade Tocantinense. 

Tabela 20 - Cronograma de implantação de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 

Área Câmpus Tipo Vagas Início 

Ciências Agrárias 
Submissão à CAPES de um Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Agronomia 
Acadêmico 12 

2020/ 

2021 

Interdisciplinar 

Submissão à CAPES de um Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Estado, Educação e 

Conflitos Sociais 

Acadêmico 20 
2020/ 

2021 

Educação  
Submissão à Capes do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino -PPGEn 
Profissional 20 

2020/ 

2021 

Fonte: Direção de Pós-Graduação/Unitins 

 

A Unitins pretende implantar e elevar gradualmente o número de matrículas na pós - 

graduação Stricto Sensu, atendendo de forma gradativa à Meta 14 do Plano Nacional da 

Educação (2014-2024, p. 240). 
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5. Planejamento/Cronograma e Plano de Atividades e Ações 

de Extensão para a vigência do PDI (2018 a 2022)   
 

Nome do Projeto Período Situação 

Curso de Redação direcionado aos alunos do 3º ano de 

escolas públicas. 
Abril/maio/junho 

Por meio de 

publicação de 

Edital  

Participação na Agrotins: 

- Divulgações da Revista Extensão, NEDIH, Escola de 

Línguas e Museus; 

- Exposição e divulgação do Projeto Quelônios do Tocantins 

e 

Oficina de Confecção de Quadros utilizando material 

reciclável e frases que remetem ao mundo das ciências 

agrárias. 

Maio 
Produção das 

artes gráficas 

Cine Debate nas Escolas Públicas 
Durante todo o 

ano 

Planejamento 

(NEDIH) 

Projeto “Alcance” Junho - 

Projeto  “Quelônios do Tocantins”: 

 
Junho/Julho - 

Mostra de Extensão Balaio dos Saberes Setembro - 

II Seminário de Direitos Humanos Outubro - 

Projeto “Acessibilizar” Novembro Em construção 

II Seminário sobre Direitos das Pessoas com Deficiência Dezembro - 

Fonte: Coordenadora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários/2018. 

 

5.1 Cronograma e Plano de Atividades/Ações de Extensão Previstas para a vigência PDI 

(2018 a 2022) 

 

 

NOME DA AÇÃO 

CURSO 

VINCULADO 

 

CÂMPUS 

Apoio para desenvolvimento de plataformas no Ruraltins 
Sistemas de 

informação 
Palmas-TO 

A voz da Rua: Diagnóstico Urbano participativo 
Serviço 

Social/Direito 
Palmas-TO 

Monitoramento Agrometeorológico, previsão de tempo e 

clima para o estado do Tocantins. 

Engenharia 

Agronômica 
Palmas-TO 

Cinema na Escola: Luz, Câmera, Educação. Serviço social Palmas-TO 

Pré-Vestibular Solidário 

 

Ciências 

Contábeis 

Augustinópolis-TO 

Escola de Línguas - Palmas-TO 

Grupo de Estudos em Direitos Humanos Serviço 

Social/Direito 
Palmas-TO 

Unidiversidade Cultural Serviço Social Todos os Câmpus 
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Mapeamento das ocorrências do Trabalho infantil nas 

microrregiões do Estado do Tocantins 
Serviço Social Palmas-TO 

Subsídios para a construção de uma Política de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador no Estado do Tocantins 

 

Serviço Social 

 

Palmas-TO 

Universidade em ação nas escolas de ensino médio de 

Augustinópolis 

Ciências 

Contábeis 
Augustinópolis-TO 

Oficina de Letramento: práticas de leitura e escrita no Ensino 

Fundamental II 
Letras Araguatins-TO 

Comunidade Quilombola: a universidade construindo 

conhecimento 

Pedagogia e 

Letras 
Araguatins-TO 

Ações e Intervenção em condições de saúde mental de 

estudantes da Unitins. 
Enfermagem Augustinópolis-TO 

Exposição didática de solos – Solo na escola 
Engenharia 

agronômica 
Palmas-TO 

NAVI – Núcleo de Advocacia Voluntária Direito Augustinópolis-TO 

Apicultura como instrumento de capacitação e produção na 

agricultura familiar no município de Araguaína-TO. 

Engenharia 

Agronômica 
Palmas-TO 

I Simpósio Unitins de Aperfeiçoamento em Pesquisa e 

Extensão - SUAPEX 

Enfermagem/Di

reito/Ciências 

Contábeis 

Augustinópolis-TO 

Cidadão Nota 10 – nas Escolas de Ensino Fundamental de 

Augustinópolis - TO 

Direito 

Ciências 

Contábeis 

Augustinópolis-TO 

Farmácia da Unitins – UNIFARMA Enfermagem Augustinópolis-TO 

Declarando com Sucesso 
Ciências 

Contábeis 
Augustinópolis-TO 

Projeto Alcance 
Todos os 

Cursos 
Todos os Câmpus 

Projeto Casa Práxis 

Direito/Serviço 

Social/Agronom

ia/Sistemas de 

Informação 

Palmas-TO 

(Esse projeto poderá ser 

estendido para os demais 

Câmpus de acordo com 

as suas especificidades) 

Projeto Saúde Mental e Suicídio Proex Palmas-TO 

Simpósio em Defesa Fitossanitária do Tocantins – SIMDEFI Proex Palmas-TO 

  Fonte: Coordenadora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários /Unitins. 
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5.2 Plano/Estudo e Estratégias de curricularização 

 

Plano/Estudo e Estratégias  de curricularização (creditação da Extensão) 

Esta é uma proposta de elaboração de estudo e estratégias para implementação de atividades de extensão universitária na 

matriz curricular dos cursos de graduação da Unitins atendendo Meta  12.7 do Plano Nacional de Educação (2014-2024).  

Objetivo: Assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos 

de extensão universitária. 

Estratégias 

(Para atingir o 

objetivo proposto 

foram 

estabelecidas as 

seguintes 

estratégias) 

Estudo/Leitura sobre o  marco legal: 2018 2019 2020 2021 2022 

a) Plano nacional de Extensão universitária;  

b) Plano Nacional de Educação-PNE (2014-2022) estudo 

da viabilização da Meta 12.7 

X X    

Análise de documentos  referentes  a Política 

Nacional de Extensão–PNE  

2018 2019 2020 2021 2022 

a) Plano nacional de Extensão universitária;  

b) Avaliação nacional da Extensão Universitária – 

FORPROEX 2001;  

c) Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão e a 

Flexibilização Curricular: uma visão da extensão - 

2006; 

d) Institucionalização da Extensão nas Universidades 

Públicas Brasileiras: estudo comparativo 1993/2004. 

FORPROEX, 2007;  

e) Política de Extensão/Unitins; 

f)  Regimento da Prograd/Unitins;  

g)  Regimento Proex/Unitins;  

h) Estudo sobre o registro e creditação da extensão na 

matriz curricular dos cursos; 

X X    

Levantamentos e Elaboração do regulamento de 

curricularização (Proex e Prograd) 
2018 2019 2020 2021 2022 

a) Levantamento dos Projetos e Programas de Extensão da 

Unitins; 

b) Levantamento da totalidade de cursos da Unitins 

incluindo os Campus; 

 X    

c) Elaboração do regulamento de curricularização (Proex 

e Prograd); 
 X    

Aprovação do Regulamento pelas Câmaras de 

Graduação e Extensão e Conselhos 
2018 2019 2020 2021 2022 

d) Aprovação do Regulamento pelas Câmaras de 

Graduação e Extensão; 
 X    

 
e) Aprovação do Regulamento pelos Conselhos – Consepe 

e Consuni; 
 X    

 

f) Cumprida esta  etapa, será  incluído nas matrizes  

curriculares dos projetos dos cursos  de graduação a 

carga horária  destinada a curricularização bem como a 

sua logística; 

 X X   

 

Obs. Em cada etapa do plano será realizado oficinas 

divididas em momentos de estudo  teóricos e debates. Essas 

oficinas serão realizadas com o intuito de  validação da 

metodologia de curricularização  e construção de 

referenciais para a elaboração do regulamento de 

curricularização da IES. 

 X X   

Fonte: Prograd/Proex/Unitins 
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5.3 Programação TV Unitins e da Rádio 96,1 FM Unitins para a vigência PDI (2018 a 2022) 

 

RÁDIO 96,1 FM 
A 96,1FM é uma rádio pública e educativa que oferece uma programação que contempla as preferências dos mais variados 

tipos de ouvintes. São programas informativos, esportivos, educativos, culturais e de entretenimento pensados 

especialmente para fomentar a consciência crítica do cidadão. Os programas culturais, a interatividade com o ouvinte, o 

Rádio jornalismo com informação útil para o dia a dia da comunidade, valorizam e promovem a diversidade cultural do 

Tocantins. 

Objetivo Geral 

O objetivo desta programação é levar conhecimento à população do Tocantins, por 

meio das ondas da Rádio 96,1 FM, por meio da transmissão de programas 

educativo-culturais, recreativos e informativos, voltados a toda a comunidade. 

PROGRAMAÇÃO RÁDIO 96,1 FM DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS 

Programa Alvorecer 

O programa traz a interatividade com os ouvintes que apreciam o universo da 

música sertaneja de raiz e universitária, moda de viola e prosa. O programa é 

formado por quadros como: Conta um causo; previsão do tempo; oração da manhã; 

reflexão do dia; horóscopo; aniversariantes; serviços de utilidade pública; Agro 

Show; Dicas do Campo, com dicas essenciais para os produtores rurais; Entrevistas 

com técnicos agrícolas e pecuários; e Fogão à lenha. 

 

Programa 2 em 1 

O programa tem como foco o jornalismo e a informação.  Em seus quadros são 

abordadas temáticas como: previsão do tempo ao vivo com o professor da Unitins; 

Bancada de entrevistas; Giro de Notícias; enviados ao vivo das principais cidades 

do Tocantins; Dicas de saúde e bem estar; Ronda policial; Resultado das loterias; 

Sétima arte; Minuto trabalho; O Professor responde; Comunidades tradicionais; 

Comentário do Dia; Informações do Brasil e do mundo; agenda cultural todas as 

sextas; Podcasts; Notícias de Agências Nacionais como a EBC; Intervalo com a 

história de um artista ou banda preferida e interatividade com o ouvinte. 

Programa Rota 96 

 

Programa com conteúdo voltado à cultura, comportamento, esportes, cotidiano e 

jornalismo. Quadros: entrevistas; Consulte o Procon; O Professor responde; Manda 

um Whats; Aniversariantes; Boletins de Saúde (gravado por repórteres ou ao vivo 

no estúdio com o PP); Você Sabia?!; Músicas; Resumo das notícias da manhã no 

Estado.  

Programa Sustentabilidade 
Programa Sustentabilidade com foco em ações sustentáveis, nas mais variadas 

formas.  

 

Programa Esporte Mais 

 

Programa de jornalismo esportivo, divulgando informações sobre o esporte no 

Tocantins e no Brasil. O programa é composto por quadros como: Esporte a Motor, 

Futebol, Futebol Society, Futebol de Areia, Futsal, Basquete, Atletismo, Corridas 

de rua, Esportes Aquáticos, Vôlei, Lutas, Tênis, e outros. 

 

Programa Trânsito Livre 

 

Este programa apresenta quadros voltados ao conhecimento e ao entretenimento, 

em razão de se tratar de um programa leve, voltado aos mais diversos públicos que 

acompanham a rádio no meio da tarde. Seus quadros abordam a interatividade com 

o ouvinte por meio das redes sociais; música, cinema; esportes, saúde e mundo 

fitness; resultados da loteria; Notícias e informações de Agências; Direto do 

Campus (notícias sobre a Unitins); Notícias do dia com o Repórter 96; Universo 

Feminino e mais.  

Programa Conexão e Arte 

 

Programa de atualidades, com um formato leve e interativo. Tem os seguintes 

quadros: Atualizando; Notícias do dia com um jornalista da 96,1 FM ao vivo 

trazendo as informações factuais; Aconteceu, virou manchete; Caiu na rede (notícia 

que ganhou destaque nas redes sociais); programação cultural, show, lançamentos 

de livros, etc.; Hora do Abraço aos ouvintes; Tocantinês; Du Chef; Pé na Estrada; 

Diomar canta ao vivo; Toque Feminino (quadro voltado ao mundo feminino, com 

dicas de saúde, atividades, alimentação, dia a dia, ect).  

Programa A Voz do Brasil 
Noticiário federal, de veiculação obrigatória, exibido na 96 FM das 19 às 20 

horas. 
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Programa “Tô” na Noite 

 

Programação veiculada de 20 horas à meia noite, dando destaque às músicas que 

marcaram épocas e fizeram parte das nossas vidas. O programa é composto por 

quadros como: Nasce uma música - quadro conta como foram criadas canções que 

marcaram época; O melhor dos Flashes e Mid’s nacionais e internacionais, músicas 

selecionadas para matar a saudade; Participação do ouvinte com envio de recados 

e mensagens; Entrevistas culturais e um grande espaço para a promoção da 

produção contemporânea; Trilhas sonoras de filmes que marcaram época; Memória 

Musical: quadro dedicado exclusivamente à música brasileira; Por Dentro da 

Música: quadro traz curiosidades sobre determinada música ou artista; Dicas 

diversas e variedades. 

HORÁRIOS DA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO 96,1 FM 

Horários 

5h Às 8h – Alvorecer – Léo Vieira 

8h Às 10h – 2 Em 1 – Kaká Lucena e  Polyana Siqueira 

10h Às 12h – Rota 96 – Pp 

12h Às 13h – Hora da Notícia – Carlla Morena e Zeca Nascimento 

13h Às 14h – Esporte Mais – Ademar Costa & Equipe 

14h Às 17h – Trânsito Livre – Shirley Cavalcante 

17h Às 19h – Conexão E Arte – Tina Santos e Diomar Naves 

19h Às 20h – A Voz do Brasil 

20h Às 00h – Tô Na Noite – Sérgio Murillo  

 Fonte: Diretoria de TV e Rádio; Coordenadoria de Rádio. 

5.4 Atividades desenvolvidas pelo Núcleo Tocantinense de Arqueologia – NUTA 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO TOCANTINENSE DE ARQUEOLOGIA – NUTA 

→ No ano de 2018 foram desenvolvidas 15 atividades de educação patrimonial envolvendo 507 (quinhentos e sete) 

estudantes e 19 (dezenove) professores nas seguintes instituições de ensino: Centro de Ensino Médio Professor 

Florêncio Aires de Porto Nacional-TO; Campus de Porto Nacional da Universidade Estadual do Tocantins; da Escola 

Família Agrícola de Porto Nacional; acadêmicos do curso de Serviço Social da Unitins; acadêmicos do curso de 

História da Universidade Federal do Tocantins, Campus Porto Nacional; Instituto Federal do Tocantins, Campus 

Gurupi/TO; do Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi; do Colégio Estadual Alfredo Nasser de Palmas/TO; 

alunos do 4º período de História da UFT; CEMIL - Colégio Esportivo Militar do Corpo de Bombeiros; do Instituto 

Federal do Tocantins (IFTO) Campus Palmas; Colégio São Francisco de Assis; Colégio Marista; Colégio da Polícia 

Militar - Unidade II de Palmas/TO; Colégio Militar de Palmas. Foi realizada também uma explanação sobre as 

atividades do Nuta para um grupo de 26 idosos, turistas de Curitiba-PR. 
→ Além das atividades acima descritas, foram realizadas visitas guiadas à exposição permanente da Unitins/Nuta, tendo 

como visitantes estudantes, professores, pesquisadores e profissionais liberais, além de pessoas interessadas em 

conhecer os trabalhos e o acervo da exposição permanente, cujas origens vão desde Porto Nacional (TO) a outras 

cidades e regiões do Estado do Tocantins e do Brasil. 
→ O NUTA realizou ainda, no ano de 2018, 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. Além disto, forneceu apoio técnico e científico aos seguintes projetos: 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; 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; Projeto de Resgate e Valorização do Patrimônio Cultural na área 

impactada pela GEOMINAS em Natividade –TO e Projeto de avaliação 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; Projeto de Resgate e Valorização do Patrimônio Cultural na área 

impactada pela GEOMINAS em Natividade –TO e Projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico do 

polígono DNPM 864.384/2007 Morro do Carneiro, em Natividade/TO. 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários/2018. 
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5.5 Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Zoologia e Taxidermia – NZT  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO  NÚCLEO DE ZOOLOGIA E TAXIDERMIA – NZT  

 
→ Entre os meses de janeiro e novembro de 2018, estiveram presentes na exposição permanente do NZT 609 (seiscentos 

e nove) visitantes, oriundos de diversas cidades, tanto do Tocantins quanto de outros estados da federação. Além disso, 

em maio, o NZT expôs parte do seu acervo na Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins), contabilizando um total 

de 178 (cento e setenta e oito) visitantes. Desta forma, em 2018, até o mês de novembro, atendemos cerca de 800 

(oitocentas) pessoas, sendo assim possível apresentar parte da nossa 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 a Valoração da Biodiversidade Animal. 

    Fonte: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários /Unitins. 
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6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO  
A Instituição considera que a existência humana adquire significados e sentidos, à 

medida que o ser humano passa a atuar de forma crítica e consciente na construção da 

sociedade em que está inserido. A Unitins assume a educação como fenômeno e processo de 

formação e interação social que conduz as pessoas à plena participação produtiva e crítica na 

sociedade. Princípios e valores, como a dignidade, a solidariedade, a justiça, o respeito ao 

próximo e a autonomia com responsabilidade, permeiam por todas as ações ofertadas a fim 

de contribuir para o crescimento humano e profissional dos indivíduos em suas respectivas 

comunidades. 

O conhecimento evolui rapidamente, exige uma educação voltada para a autonomia do 

acadêmico, o que implica uma metodologia do “aprender a aprender”, ancorada na produção 

do conhecimento, por meio da investigação e da solução de problemas. Paralelamente, 

grandes mudanças têm ocorrido no campo virtual a partir dos avanços das tecnologias da 

informação e da comunicação, trazendo um desafio enorme para as áreas de conhecimento.  

 As metodologias devem auxiliar nos processos de democratização do conhecimento 

acadêmico, promoção da interdisciplinaridade, valorização da dimensão tempo/espaço 

escolar-acadêmico, como construção subjetiva; (re)significação de paradigmas educacionais 

e ampliação do processo dialético teoria-prática. Com isso, amplia-se mais seu compromisso 

político-social, o acesso e a permanência com êxito no ensino superior; respeitar a 

diversidade e os ritmos próprios nos processos de aprendizagem discentes; utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação como apoio à ação pedagógica; e socializar o 

conhecimento por meio da convergência das mídias, complexo de laboratórios e núcleos na 

prestação de serviços à comunidade e à sociedade. 

 

 

6.1 Princípios Estruturadores 
VII. DIVERSIDADE: respeitar os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face das 

diversidades étnico-culturais. 
VIII. AUTONOMIA: considerar o olhar do aluno sobre a sua realidade; romper com a 

cultura de dependência ao professor; e desenvolver atitude reflexiva diante das 

práticas avaliativas e do estudo. 
IX. INVESTIGAÇÃO: possibilitar a capacidade de agir, refletir na ação e sobre a ação; 

desenvolver uma postura questionadora, sobretudo uma ação educativa inserida em 

um contexto de relações sociais, políticas, econômicas, culturais e pedagógicas. 
X. TRABALHO COOPERATIVO: elaborar uma proposta pedagógica que resulte da 

compreensão e da responsabilidade individual e coletiva. 
XI. DIALOGICIDADE: potencializar o diálogo social como estratégia de aproximação 

dos saberes acadêmicos e populares entre a Universidade e a sociedade.  
XII. CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: organizar o 

currículo de todos os cursos nessa modalidade por meio da vivência de construção do 

conhecimento, em um processo que se constitui em momentos articulados de ação-

reflexão-ação.  

 

Nesse sentido, para atingir os objetivos institucionais propostos no PDI, a IES segue os 

princípios filosóficos definidos no Artigo 2º do seu Estatuto: 
 

VIII. Indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão; 
IX. unicidade, gestão democrática participativa, diálogo e cooperação para a 

administração geral da Unitins; 
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X. racionalidade de organização para valorização e segurança de seus recursos humanos 

e materiais; 
XI. formação cidadã, respeito à laicidade, à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, sem discriminações de qualquer natureza; 

XII. valorização da universalidade e relatividade do conhecimento e saberes visando à 

interdisciplinaridade, à defesa da democratização da educação no que concerne à 

qualidade, à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso e condições para a 

permanência dos discentes com garantia de padrão de qualidade e socialização de 

seus benefícios; 

XIII. defesa da democracia, estímulo à cultura, à arte, à elaboração e divulgação do 

conhecimento científico, tecnológico, socioeconômico e político para o 

desenvolvimento do estado do Tocantins e do país; 
XIV. vinculação entre a educação, o trabalho, as práticas sociais, direitos humanos e meio 

ambiente, bem como, a valorização das experiências formais e não formais, a 

interação com a sociedade e com outras instituições públicas e privadas visando a 

cooperação educacional, internacional. 

 

6.2 Perfil do egresso 
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), a partir de sua missão, pretende que 

seus egressos apresentem atitudes éticas, políticas e humanistas, com o conhecimento e 

reflexão crítica suficiente  para contribuir com a transformação da sociedade. Além disso, o 

egresso deve estar apto a se inserir nos setores profissionais e ser capaz de promover a 

sustentabilidade da sociedade e sua formação continuada; ser um cidadão cônscio de seus 

direitos e deveres; ter interesse aptidão e competência para transformar saberes em soluções 

de problemas, em suas áreas de formação nas dimensões local, regional, nacional; buscar 

permanentemente o aperfeiçoamento cultural e profissional; e ainda deverá manter laços 

(contato) com a Universidade, contribuindo para o crescimento, o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento recíprocos. 

 

  

6.3 Seleção dos conteúdos 
Na Unitins, há uma cultura estabelecida, enquanto processo, para a seleção dos 

conteúdos destinados à formação acadêmica dos alunos. O processo inicia-se com a 

confecção dos respectivos projetos pedagógicos dos cursos. Os conteúdos se fazem presentes 

desde os objetivos ao perfil do egresso de cada curso. Cabe ao professor a tarefa de selecionar 

conteúdos adequados às peculiaridades locais, diferenças individuais e necessidades 

especiais dos estudantes, sendo de sua competência o trabalho de decidir sobre a qualidade e 

a quantidade de conhecimentos, ideias, conceitos e princípios a serem explorados nas 

atividades curriculares. Os professores não devem simplesmente repassar conteúdos 

previamente programados e massificados sem analisar sua importância e necessidade no 

contexto social em que os egressos estarão inseridos. Pelo contrário, a seleção e a organização 

dos conteúdos devem ser feitas a partir do pressuposto de que teoria e prática se constituem 

numa unidade. Ou seja, gerar o saber, buscando sempre a formação de um cidadão crítico e 

comprometido com o avanço da sociedade. Os conteúdos aos quais os estudantes serão 

expostos e com os quais interagirão devem criar expectativas, habilidades, conhecimentos e 

competências que lhes deem subsídios para analisar as condições históricas, sociais e 

políticas em que se encontram. Devem lhes permitir não somente descrever o mundo que os 

rodeia, mas também torná-los capazes de transformá-lo. 

Deve-se dar ao aluno a oportunidade de redescobrir o conhecimento existente a partir 

de sua exposição aos conteúdos selecionados. Assim, os conteúdos devem ser analisados de 
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forma crítica, no intuito de torná-los vivos e atuais, devendo refletir os amplos aspectos da 

cultura, tanto do passado quanto do presente, assim como possibilidades e necessidades 

futuras.  

A seleção de conteúdos, portanto, leva em consideração: a superação linear e 

hierarquizada dos saberes; enfoques multirreferencializados com a ciência e a tecnologia; 

respeito aos conhecimentos prévios de todos os alunos e articulação com novos 

conhecimentos construídos no processo de formação; busca de interfaces entre ensino, 

pesquisa e extensão; sinalizações teóricas e práticas sobre os entrelaçamentos entre 

habilidades técnicas e humanísticas; predominância da formação sobre a informação e o 

comprometimento com os valores éticos e humanísticos. 

 

 6.4 Princípios Metodológicos e Práticas Pedagógicas Inovadoras  
 

Os princípios metodológicos que perpassam as ações acadêmicas advêm de uma 

trajetória reflexiva produzida e em constante movimento, por meio de setores específicos no 

seio institucional. Enquanto uma instituição de ensino superior, o foco das atenções em todos 

os princípios e modelagens de práticas pedagógicas é o futuro profissional, sem desprezar 

sua história de vida, locus sociocultural, experiências, saberes apreendidos, inserção político-

social e econômica como agente e ator social. Para tal, ao assumir enfoques 

multirreferenciais, a Unitins não trabalha somente com determinadas angulações teóricas 

para estabelecer princípios metodológicos, nem estabelece dicotomias pragmáticas ao redor 

da relação teoria-prática. As ações pedagógicas da Instituição procuram ressaltar a 

necessidade da compreensão de que a teoria ilumina a prática e esta reconfirma, realimenta 

e transforma a primeira. 

Diante disso, a Unitins trabalha com eixos das ciências da linguagem, da comunicação, 

da informação, agregando às matrizes pedagógicas outros saberes, para que elas não fiquem 

estanques. Ao lidar com alunos de coletivos socioculturais distintos, a Instituição enfoca 

aqueles saberes necessários à formação profissional e às sinalizações basilares para o 

desenvolvimento da construção das respectivas identidades em seus locais de origem e 

existência cotidiana.  

 

6.5 Processo Avaliativo  
  

A instituição entende a avaliação como um exercício constante de tomada de 

responsabilidade sobre o processo formativo por parte dela mesma, dos docentes e dos 

alunos. O ensino-aprendizagem e a gestão acadêmica se fazem presentes em cada 

instrumento de avaliação aplicado aos alunos. 

Dessa forma, nos projetos pedagógicos e nas práticas avaliativas, diferentes 

modalidades de avaliação são aplicadas com o acurado olhar de validação dos profissionais 

responsáveis. A instituição trabalha com indicadores de avaliação processual, contínua e 

credencial (Forgrad, 2000). A avaliação processual enfoca a análise e a reflexão dos 

programas de aprendizagem e atividades curriculares, a partir do desenvolvimento dos alunos 

e da ação dos professores. A avaliação contínua se realiza para além do processo de formação 

temporal do aluno, com estímulo de criação de uma constante cultura de autonomia, 

capacidade e visão crítica. A avaliação credencial se expressa na somatória e na valoração 

aferida pelos diferentes instrumentos utilizados no âmbito das atividades educativas. O 

resultado da avaliação pode servir de base para repensar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos docentes, subsidiando a melhoria dos cursos. 

Assim, a verificação do rendimento acadêmico, respeitada a autonomia didática do 

professor, far-se-á em consonância com o Regimento Acadêmico e de demais normas 

emanadas da Câmara Superior de Graduação da Unitins. 
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6.6 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade 

dos componentes curriculares 
 

A Unitins, como instituição, organiza-se respeitando a cultura local e inserção regional 

de seus câmpus, de uma forma geral trabalha com a padronização de alguns procedimentos, 

os quais se baseiam, sobretudo, em experiências significativas que possam ser 

compartilhadas entre eles. Quando falamos em inovações consideradas significativas, e 

flexibilização dos componentes curriculares e oportunidades diferenciadas de integralização 

curricular, estamos ressaltando que na Unitins uma das grandes preocupações está justamente 

na inovação na flexibilização curricular dos cursos, a fim de atender às diretrizes nacionais 

para o ensino superior. Essa também é uma forma de assegurar possibilidade de mobilidade 

e ampla formação, ampliando o acesso e a permanência na educação superior, melhorando a 

qualidade dos cursos e assegurando o melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes, respeitadas as peculiaridades e diversidades de cada Câmpus. A 

mobilidade acadêmica é considerada um avanço para a política de formação dos cursos de 

graduação. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que na Unitins o currículo e o conhecimento 

devem ser vistos como construções e produtos de relações sociais, particular-coletivas e 

históricas orientados numa perspectiva crítica em que ação-reflexão-ação se coloquem como 

atitude que possibilitem ultrapassar o conhecimento de senso comum. O currículo, nas 

diversas áreas dos cursos oferecidos, deve abranger conteúdos de formação humana geral e 

formação profissional específica, levando em consideração o disposto na LDB 9.394/96, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação bem como as normas 

regulamentares institucionais integrando ensino, pesquisa e extensão. O currículo constitui-

se em instrumento/espaço de problematização das práticas de significação e produção dos 

conhecimentos científicos e culturais. A Unitins trabalha com as seguintes referências:  

→ DIVERSIDADE: clareza não somente sobre a diferença da natureza dos 

conhecimentos, mas também a diversidade na abordagem que a eles se dá, em razão 

dos enfoques teóricos e metodológicos. É importante que o aluno compreenda como 

as diferentes abordagens determinam posicionamentos políticos na ação educativa e 

que os saberes em veiculação no mundo não são neutros. O conceito de diversidade 

coloca-se como tendo em vista os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face 

das diversidades étnico-culturais do país; 
→ HISTORICIDADE: atores sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

necessitam trabalhar com a ideia de que o conhecimento se desenvolve e é construído 

em determinados contextos históricos, sociais, científicos e culturais. O 

desenvolvimento do conhecimento, por ser processual, não tem a limitação de início 

e fim, consubstanciando-se num continuum em que avanços e retrocessos se 

determinam e são determinados pelas condições histórico-culturais em que as 

ciências são construídas; 
→ CONSTRUÇÃO: é outro conceito que perpassa todas as áreas de conhecimento dos 

cursos. Os conhecimentos são históricos, resultantes do processo de construção que 

se estabelece no conjunto de relações homem-homem, homem-natureza e homem-

cultura. Essas relações, por serem construídas num contexto histórico e cultural, 

jamais serão lineares e homogêneas. Devemos imbuir-nos no firme propósito de 

transformar profissionais que não só reproduzam conhecimento, mas que também, 

em sua prática, principalmente por meio das relações, medeiem e produzam 

conhecimentos; 
→ INTERAÇÃO: na interação entre sujeito-objeto, está a oportunidade do 
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desenvolvimento. O sujeito é o ser ativo na construção do conhecimento.  A realidade 

e o conhecimento produzido sobre ela é um processo de ir e vir, de reflexão-ação, de 

intervenção e transformação, de interação da experiência sensorial e da razão, da 

inter-relação sujeito e objeto.  
 

Na Unitins,  a flexibilização curricular dos cursos atende às diretrizes nacionais para o 

ensino superior, possibilitando ao discente a construção de diferentes caminhos formativos, 

considerando a especificidade de sua área de formação, de forma a permitir o 

acompanhamento e a participação efetiva nos processos de transformação social. 

É pertinente destacar que, na Unitins, as matrizes curriculares de seus cursos 

apresentam em seus Projetos Pedagógicos as disciplinas obrigatórias; disciplinas optativas;  

possibilidades de disciplinas a distância (20% para atender as especificidades de algumas 

disciplinas); estágios curriculares supervisionados e não obrigatórios; atividades 

complementares;  trabalho de conclusão de curso. Vale destacar ainda, que na Unitins o 

ENADE é um componente curricular obrigatório.  

 

6.7 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 
Na Unitins as oportunidades diferenciadas para integralização dos cursos estão 

previstas no Regimento Acadêmico, mas deverão ser apreciados todos e quaisquer processos 

atinentes a tal questão pelo Consepe e Consuni. Esses mecanismos de análise interna e 

institucional coexistem para salvaguardar o preposto normativo-acadêmico diante das 

diferentes ofertas e modelagens de cursos de graduação nas instituições públicas e privadas 

brasileiras, em especial, levando-se em consideração os grandes grupos empresariais que se 

apossaram das cadeias de ensino de graduação. 

Nesse sentido, criar oportunidades diferenciadas de integralização de cursos significa 

adotar, como prática efetiva, a flexibilidade e a interdisciplinaridade na elaboração dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Na Unitins, os docentes e discentes têm a oportunidade de participar de editais de 

pesquisa e extensão com o intuito de qualificar ainda mais a formação acadêmica.  Além 

disso, a Unitins oferta disciplinas isoladas, que podem  beneficiar, tanto a comunidade interna 

como externa, aproveitamento de disciplinas quando compatível e já cursada com aprovação 

em outro curso, ou outra IES; oferece ações de monitoria;  ações de extensão, e também 

oferece ao aluno a iniciação científica, ambas oportunidades regulamentadas pela IES. Essas 

oportunidades diferenciadas têm como objetivo a melhoria da formação dos acadêmicos nas 

diferentes áreas do conhecimento, tornando-lhes responsáveis pelo contexto de ensino e 

aprendizagem. 
 

 

6.8 Atividades práticas e estágio 
Na Unitins, as atividades práticas e específicas de estágio supervisionado obrigatório 

são concebidas como elementos primordiais para a formação dos alunos e integrantes do 

processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação.  Nos projetos pedagógicos dos 

cursos da Unitins, estão definidas a relação teoria e prática bem como a forma de realização 

das práticas e dos estágios.  

Na Unitins, as práticas pedagógicas se caracterizam como um espaço de integração 

teoria-prática curricular, sendo uma forma de aproximação do aluno à realidade social e ao 

mundo do trabalho. 

O estágio é um componente curricular de caráter teórico-prático obrigatório que tem 

por objetivo principal proporcionar ao estudante a aproximação com a realidade profissional, 

com vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico de sua formação 
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acadêmica, no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e da cidadania. Além disso, 

o estágio possibilita a integração do ensino com pesquisa, e ensino com extensão, 

contribuindo assim para qualificação profissional e pessoal. Na Unitins os estágios 

curriculares obrigatórios são planejados e supervisionados pelo coletivo dos docentes nos 

respectivos cursos de graduação.  

A política de estágio da Unitins está alicerçada na Lei 11.788/2008, na Lei de Diretrizes 

e Base – LDB. O Estágio se caracteriza em um dos grandes desafios acadêmicos, dado às 

especificidades da área, concernentes a cada curso, sua relação com o mercado de trabalho e 

às particularidades que o trabalho vem ostentando no mundo contemporâneo. Na Unitins os 

estágios de cada curso estão normatizados e regulamentados. 

O Estágio não-obrigatório é caracterizado como atividades adicionais à formação, são 

realizados por livre escolha, com aprovação da instituição.  O estágio curricular não-

obrigatório da Unitins  tem como objetivos proporcionar e ampliar a formação acadêmico e 

profissional promovendo a  integração social do estudante. 

Na Unitins as atividades complementares se voltam para o fortalecimento e a 

integração das bases teóricas e práticas presentes nos projetos pedagógicos dos cursos. As 

atividades complementares incluem: monitorias; eventos técnicos ou científicos; estágio em 

iniciação científica; elaboração, coordenação e execução de projetos; extensão universitária; 

oficinas; apresentação de seminários e estudo em laboratório de informática e outras. 
 

6.9 Incorporação de avanços tecnológicos 
Os avanços e inovações tecnológicas na Unitins estão pautados na melhoria, na 

comunicação e implantação de ferramentas para promover a utilização das TICs. A evolução 

da infraestrutura tecnológica da Unitins parte de um modelo já consolidado em que 

estratégias de segurança e atualização do parque de TI, em funcionamento atualmente, estão 

associadas a sistemas de armazenamento com alto nível de escalabilidade e segurança 

(storage), além de redundância de ativos e serviços de conexão da internet. 

Com o crescimento das atividades administrativas e pedagógicas da Instituição, uma 

nova estratégia de gestão e oferta de recursos computacionais aos profissionais se torna 

necessária. Como evolução na oferta de recursos computacionais surge a proposta para dotar 

as estações de trabalho e laboratórios com computadores que ofereçam aspectos ergonômicos 

compatíveis com as atividades desempenhadas por cada grupo de usuários. Melhorias que 

passam por atender necessidades de leitura com monitores que permitem exibição de textos 

de forma horizontal, computadores com baixo nível de ruído e baixa emissão de calor, 

tornando os ambientes mais confortáveis e atrativos ao desempenho de atividades de ensino, 

pesquisa e administrativas. 

O desenvolvimento de projetos de softwares/aplicativos deverá seguir a dinamicidade 

e segurança exigidas nos procedimentos de gestão de informação da Unitins. Assim devem 

ser consolidadas as metodologias de gerenciamento de projetos e de desenvolvimento 

de softwares reconhecidas internacionalmente, baseadas em métodos ágeis. Em paralelo 

temos a consolidação do conjunto de boas práticas para a gestão da infraestrutura que garante 

a base para a disponibilização de softwares e aplicativos utilizados pela comunidade 

acadêmica da Unitins com base na biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library).  

Importante ressaltar que no sistema de ensino da Unitins, o uso de tecnologias é de 

extrema relevância, no sentido de aproximar práticas desenvolvidas em seus 

diferentes câmpus, permitindo o diálogo entre os seus cursos. Assim, a tecnologia assume 

função de destaque no apoio pedagógico, uma vez que já está incorporada à sua estrutura 

educacional, seja na modalidade presencial ou à distância. Ferramentas que permitem a 

interação síncrona entre as comunidades de cada câmpus e da Sede devem ganhar fôlego com 
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a implantação de conectividade de alta velocidade, utilizando fibra óptica nos câmpus do 

interior do Estado.  

Uma gestão acadêmica paperless (sem papel), em atenção às legislações em 

consolidação que buscam dinamizar a emissão e disponibilização de documentos acadêmicos 

como diplomas e históricos, a Unitins ampliará a utilização das atuais tecnológicas para este 

fim implementando pesquisa e produtos de TI com o emprego de tecnologias de criptografia 

e disponibilidade de documentos digitais buscando cumprir com seu papel socioeconômico 

em conformidade com as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

(http://www.agenda2030.org.br). Nesse viés temos a Portaria nº 554 do Ministério da 

Educação, publicada em 12 de março de 2019, que regulamenta o registro e a emissão de 

diploma digital pelas instituições de ensino superior que compõem o Sistema Federal de 

Ensino.  

Uma estratégia multiplataforma será alvo de projetos de tecnologia da Informação. 

Implementação de aplicativos que permitam o acesso rápido e dinâmico às informações 

acadêmicas e pedagógicas farão parte do dia a dia da comunidade acadêmica. A mobilidade 

de smartphones e tablets aliada às práticas pedagógicas inovadoras e o acesso rápido a dados 

acadêmicos permitirão aos docentes, discentes e administração da Unitins agilidade em ações 

de ensino, pesquisa e extensão. Projetos de comunicação interna ganham destaque no 

contexto multiplataforma, a comunicação institucional precisa acompanhar em agilidade e 

alcance o crescimento quantitativo e qualitativo da IES. Não podemos desconsiderar 

possíveis limitações de integrantes da comunidade acadêmica que ainda não possuem acesso 

às tecnologias de grandes centros, e que neste contexto o acesso à informação é assegurado 

por projetos que levam em consideração os contextos de cada região de atuação da Unitins. 
 

7. PERFIL DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
O corpo técnico-administrativo da Unitins é composto por servidores de diferentes 

categorias funcionais, classificados em três níveis, quais sejam: fundamental, médio e 

superior. 

Os servidores técnico-administrativos da Unitins serão regidos pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, conforme Art. 109 do Estatuto dessa 

Instituição de Ensino Superior. 

A jornada de trabalho do corpo técnico-administrativo é de 40 (quarenta) horas 

semanais, salvo em casos específicos previstos na legislação, conforme Art. 116 do Estatuto 

dessa Universidade. 

 

7.1 Critérios de seleção e contratação 
Para o ingresso na carreira de técnico-administrativo na Unitins, faz-se necessária 

aprovação em concurso público promovido pela instituição, constituído das seguintes etapas: 

prova objetiva para todos os cargos e prova prática para em áreas específicas. 

A prova objetiva avalia os conhecimentos específicos relacionados à área de atuação 

profissional dos candidatos, organizada de tal modo que também são cobrados conteúdos de 

Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 

Quanto à prova prática, que se realiza perante uma banca examinadora, o candidato 

deve desenvolver atividades inerentes ao cargo objeto de sua inscrição no certame, com base 

em um roteiro constante no edital. 

São diferentes os requisitos de escolaridade exigidos para a investidura nos cargos da 

Carreira de técnico-administrativo, haja vista que são dois os níveis de classificação 

estabelecida para esses cargos: nível médio e nível superior, considerando que os cargos de 

nível fundamental estão extintos, com a vacância, nos termos do Art. 36 da Lei nº 2.892/2014. 
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Destaca-se, ainda, que não somente a escolaridade mínima é requisito para ingresso na 

carreira, mas para alguns cargos são exigidos experiência profissional, registro profissional, 

domínio em áreas específicas conforme define o quadro de pessoal técnico-administrativo 

anexo ao do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração - PCCR do servidor técnico 

administrativo da Unitins. 

Após a posse deve ser realizada análise curricular e uma breve entrevista a fim de 

identificar o perfil profissional e suas principais experiências a fim de lotar o servidor no 

local mais adequado. A ambientação tem a função de situar o novo servidor na instituição, 

momento em que será apresentada a Cartilha do Servidor Técnico Administrativo em Estágio 

Probatório, apresentando brevemente a estrutura organizacional da Instituição, além de tratar 

de questões relativas às Avaliações de Estágio Probatório, aprovação ou reprovação no 

Estágio Probatório, direitos e deveres do servidor em estágio probatório, licenças e 

afastamentos permitidos ao servidor em estágio probatório, bem como benefícios ofertados 

pela Universidade. Após essas etapas, o servidor é encaminhado para o seu setor de lotação, 

recebendo as primeiras orientações em serviço. 

Havendo necessidade devidamente justificada, poderá ser contratado, por tempo 

determinado, em caráter excepcional, pessoal técnico-administrativo conforme legislação 

específica vigente. 

 

7.2 Plano de Carreira 
O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração – PCCR está disciplinado pela Lei nº 

2.892/2014, porém está sendo revisado por Comissão interna conforme previsto na Lei nº 

3.124/2016. Após a publicação do Estatuto da Unitins, as Unidades terão até 90 (noventa) 

dias para estabelecer os seus regimentos internos e revisões de suas normas. 

O PCCR está estruturado em padrões e referências, sendo padrão, o indicativo da 

posição do servidor público quanto ao vencimento, representado por algarismos romanos 

dispostos verticalmente nas tabelas financeiras do PCCR; e referência, a posição do servidor 

público, quanto ao vencimento, representada por letras dispostas horizontalmente nas tabelas 

financeiras constantes no PCCR. 

Para a evolução funcional do servidor técnico-administrativo na carreira ressalta-se 

existem: evolução funcional horizontal, que é a movimentação do servidor público para a 

referência imediatamente seguinte, mantido o padrão, mediante aprovação em estágio 

probatório, ou classificação em procedimento administrativo via sistema de Avaliação 

Periódica de Desempenho – APED; ou evolução funcional vertical, movimentação do 

servidor público para o padrão subsequente, por intermédio de adequada titulação e 

classificação em procedimento administrativo via sistema de APED. A evolução funcional é 

concedida de forma alternada, sendo que a evolução funcional horizontal precede a vertical, 

e é vedada a evolução funcional concomitante em um mesmo exercício, para um mesmo 

servidor público e em período inferior ao do correspondente interstício. 

Será implantado o incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal 

superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento. O incentivo à 

qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo 

servidor, nos termos do Art. 113, inciso I alínea d do Estatuto da Unitins, observados os 

seguintes parâmetros: I – a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta 

ao ambiente organizacional de atuação do servidor implicará maior percentual na fixação do 

incentivo à qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta; e II – a 

obtenção dos certificados relativos ao ensino médio, quando excederem a exigência de 

escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada, para efeito 

de pagamento do incentivo à qualificação, como conhecimento relacionado diretamente ao 

ambiente organizacional.  
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Os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados 

aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. O Incentivo à Qualificação somente 

integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados 

para a sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a 

instituição da pensão. Para fins de concessão do incentivo à qualificação, deverão ser 

respeitadas as áreas de conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente 

organizacional, cujos critérios e processos de validação dos certificados e títulos estarão 

dispostos no PCCR. 
 

7.3 Programa de aperfeiçoamento profissional 
O Programa Hermes de Educação Continuada da Unitins teve início em 2017 com o 

objetivo de promover ações voltadas para o aprimoramento das competências dos servidores 

da instituição. O programa visa oferecer treinamentos, capacitações e desenvolvimento 

profissional dos servidores. 

O programa preconiza trabalhar com o conceito de desenvolvimento de competência, 

no qual o objetivo é instruir o servidor por meio de conhecimento, habilidade, atitudes, 

valores e esforços que permitem a evolução contínua para os vários desempenhos da vida 

profissional.  

 

7.4 Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo 
Atualmente o quadro de vagas de servidores Técnico-Administrativos encontra-se 

preenchido conforme segue:  

GRUPO CARGO CÓDIGO 

VAGAS 

PREVISTAS 

NO PCCR 

VAGAS 

OCUPADAS EM 

NOVEMBRO 2018 

GRUPO 1 Analista de Comunicação Social ENSAD-01 1 0 

Administrador ENSAD-02 1 1 

Analista Judiciário ENSAD-03 1 0 

Biblioteconomista ENSAD-04 2 0 

Contador ENSAD-05 1 1 

Economista ENSAD-06 1 0 

Engenheiro Agrônomo - Unidade 

de Pesquisa 
ENSAD-07 1 1 

Engenheiro Agrônomo - Estação 

de Experimentos da Unitins 
ENSAD-08 1 0 

Engenheiro Ambiental ENSAD-09 1 0 

Psicólogo ENSAD-10 1 1 

Engenheiro Civil ENSAD-11 1 0 

Jornalista ENSAD-12 1 0 

Assistente Social ENSAD-13 1 1 

Fonoaudiólogo ENSAD-14 1 0 

Intérprete de Libras ENSAD-15 7 5 

GRUPO 2 Produtor de Vídeo ENSE-01 5 4 

 

 

 

 

Analista de Sistemas ENSI-01 18 13 

Administrador de Banco de 

Dados 
ENSI-02 2 2 

Analista de Suporte ENSI-03 2 1 
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GRUPO 3 

Analista de Infraestrutura e 

Segurança 
ENSI-04 4 2 

Analista de Produção Gráfica – 

Reitoria 
ENSI-05 2 0 

Designer Gráfico ENSI-06 2 0 

Engenheiro de Software ENSI-07 11 0 

Analista de Produção Gráfica – 

Reitoria 
ENSI-08 1 1 

 

 

 

GRUPO 4 

Técnico de Nível Superior - 

NUTA e MUSEU 
ENSAP-01 2 1 

Técnico de Nível Superior - 

NUTA e MUSEU 
ENSAP-02 1 2 

Técnico de Nível Superior - 

NUTA e MUSEU 
ENSAP-03 1 1 

Técnico de Nível Superior - 

NUTA e MUSEU 
ENSAP-04 1 1 

Técnico de Nível Superior - 

Unidade de Pesquisa 
ENSAP-05 1 1 

Técnico de Nível Superior – 

Reitoria 
ENSAP-06 18 15 

 

 

 

GRUPO 5 

Técnico em Agropecuária - 

Unidade de Pesquisa 
ENME-01 4 1 

Técnico em Agropecuária - 

Estação de Experimentos da 

Unitins 

ENME-02 1 0 

Técnico em Química Laboratorial ENME-03 15 6 

GRUPO 6 Programador de Micro ENMI-01 6 2 

 

 

GRUPO 7 

Técnico de Produção Gráfica - 

Reitoria 
ENMI-01 4 1 

Técnico de Produção Gráfica - 

Reitoria 
ENMI-02 1 1 

 

 

GRUPO 8 

Técnico em Manutenção em 

Informática 
ENMI-01 17 7 

Técnico Operador de Áudio e 

Vídeo 
ENMI-02 2 0 

Técnico em Eletrônica ENMI-03 1 0 

GRUPO 9 Cinegrafista ENMES-01 7 6 

  Editor de Imagem ENMES-02 5 4 

  Editor de Mesa de Corte ENMES-03 3 2 

GRUPO 10 Assistente Administrativo - 

Unitins 
ENM-01 110 79 

  Assistente Administrativo - 

Unidade de Pesquisa 
ENM-02 3 0 

  Assistente Administrativo - 

NUTA e MUSEU 
ENM-03 5 0 

  Assistente Administrativo - 

Reitoria 
ENM-04 1 0 

GRUPO 11 Motoristas ENF-01 2 2 

GRUPO 12 Vigilante - Reitoria ENF-01 3 3 

  Vigilante - NUTA e MUSEU ENF-02 5 5 

  Auxiliar de Serviços Gerais - 

Reitoria 
ENF-03 10 10 

  Auxiliar de Serviços Gerais - 

NUTA e MUSEU 
ENF-04 1 1 

TOTAL 299 184 
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Havendo concurso público vigente, a gestão deverá analisar a necessidade de novas 

convocações de candidatos classificados antes que o concurso vigente tenha sua data de 

validade expirada. 

Considerando o quadro de pessoal técnico-administrativo anexo ao Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração destes servidores, deverá ser realizado um estudo a fim de verificar 

quantas vagas estão disponíveis para que possa ser realizado concurso público a fim de suprir 

as referidas vagas. O concurso para suprir a necessidade de pessoal deverá ser realizado até 

o final da vigência deste PDI (2018-2022). 

Deverá ser feito levantamento das necessidades de pessoal efetivo para os 

Câmpus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis, tais como: Biblioteconomista, 

Psicólogo, Técnico de Nível Superior entre outros. Nesse levantamento deverão ser 

consideradas as especificidades de cada curso ofertado. Logo após, deverá ser realizada a 

alteração do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo anexo ao Plano de Cargos, Carreira 

e Remuneração destes servidores, para que todos os câmpus tenham um quadro de pessoal 

completo. 

 

8. PERFIL DO CORPO DOCENTE 
O corpo docente da Universidade Estadual do Tocantins é formado por professores 

especialistas, mestres e doutores que desenvolvem suas atividades sob o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, o quadro dos docentes é 

constituído por professores concursados e professores contratados em conformidade com a 

legislação vigente, totalizando 246 (duzentos e quarenta e seis) professores atuantes. Os 

docentes são regidos pelo regime dos servidores públicos civis (Lei Estadual 1.818/2007). 

Na perspectiva de realização do concurso público para contratação de docentes para 

todos os câmpus, o requisito de titulação a ser exigido será de acordo com o Art. 52 inciso II 

e III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394/1996, que estabelece que 

um terço do corpo docente, pelo menos, deve possuir a titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado e um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

8.1 Configuração Docente para vigência do PDI (2018-2022) 
 

Tabela 21 - Quantitativo de docentes efetivos por regime de trabalho e Titulação – Câmpus 
de Palmas-TO. 

Docentes Efetivos - Regime de Trabalho e Titulação  

Câmpus de Palmas-TO 

Regime de Trabalho 
Titulação  

Doutores Mestres Especialistas Quantitativo 

Regime Parcial (20h) 1 1 8 10 

Regime Integral (40h) 12 28 2 42 

TOTAL 13 29 10 52 

OBS.Até a presente data não existe professores efetivos nos Câmpus de: Araguatins, Augustinópolis e 

Dianópolis, somente professores detentores de   contratos temporário via processo seletivo. 

Fonte: Banco de dados/Unitins /2018. 

 

Tabela 22 - Quantitativo de docentes por Câmpus - Contratados temporariamente por 
titularidade  

Docentes contratados temporariamente  
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Câmpus 
Titularidade 

Quantitativo 
Doutor Mestre Especialista 

Augustinópolis 2 15 63 80 

Araguatins 1 6 23 30 

Dianópolis - 9 30 39 

Palmas 9 21 15 45 

Fonte: Banco de dados/Unitins /2018. 

 

Tabela 23 - Quantitativo de docentes contratados temporariamente por Regime de 
Trabalho e Titularidade  

Regime de Trabalho e Titularidade dos docentes contratados temporariamente 

Regime de Trabalho 
Titularidade 

Quantitativo 
Doutores Mestres Especialistas 

Regime Parcial (20h) 3 15 68 86 

Regime Integral (40h) 8 29 64 101 

TOTAL 11 44 124 187 

Fonte: Banco de dados/Unitins /2018. 

Os gráficos a seguir expressam em termos percentuais, a titulação do quadro atual de 

docentes da Unitins, efetivos de temporários. 

 

Gráfico: Percentual de docentes da Unitins, por titulação 

 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (2018)  

8.2 Experiência no Magistério Superior e Experiência Profissional não 

Acadêmica 
Atualmente o quadro de docente da Unitins é composto por 246 (duzentos e quarenta 

e seis) docentes, entre efetivos e contratados. 

 

 
Tabela 24 - Tempo de Exercício no Magistério Superior 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
DOCENTES 

% 

Menos de 5 anos 32% 

De 5 a 9 anos  32% 

Superior a 9 anos 36% 

Nº total de docentes 100% 

Fonte: Banco de dados Unitins /2018. 

 

Tabela 25 - Tempo de Exercício Profissional fora do Magistério Superior 
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Tempo de exercício profissional fora do magistério superior 
Docentes 

% 

Sem experiência 9% 

De 1 a 4 anos  17% 

Superior a 4 anos 74% 

Nº total de docentes 100% 

Fonte: Banco de dados Unitins/2018. 

 

8.3 Plano de Carreira 
As políticas de pessoal para o corpo docente da Universidade estão definidas pelo Plano 

de Empregos, Carreiras e Salários instituído no ano de 2014, pela Lei Estadual nº 2.893/2014. 

No âmbito da Unitins encontra-se a Resolução/CONSUNI/nº11/2017 que dispõe sobre as 

normas para a Avaliação de Desempenho Docente no Estágio Probatório e, para fins de 

Progressão e Promoção na Carreira da Universidade Estadual do Tocantins. 

A Carreira de Magistério Superior é composta das seguintes classes: I - Professor 

Auxiliar; II - Professor Assistente; III - Professor Adjunto; IV- Professor Associado e V- 

Professor Titular. 

 

8.4 Políticas de Qualificação e Regime de Trabalho 
A Unitins apoia e estimula a qualificação de seu corpo docente, pela liberação e 

viabilização em programas de Pós-Graduação nos níveis de Mestrado, Doutorado e Pós-

Doutorado. Os docentes da Unitins são submetidos a um dos seguintes regimes de trabalho: 

I. Em regime de Tempo Integral – TI. 

II. Em regime de Tempo Parcial – TP. 
III. Em regime de Dedicação Exclusiva – DE. 

 

O Regime de Trabalho dos Docentes da Unitins é regulamentado pelo seu respectivo 

Plano de Cargos Carreiras e Remunerações – PCCR, pelo Estatuto desta Universidade. 

 

8.5 Os Critérios de Seleção e Contratação 
 

Para seleção de seu quadro de docentes, conforme a legislação vigente, a Unitins 

prioriza os critérios de impessoalidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, a Unitins 

projeta, para vigência deste PDI (2018-2022), a realização de Concurso Público de Provas e 

Títulos destinado ao preenchimento dos cargos de docentes de todos os câmpus da Unitins. 

O concurso público para a contratação de professores efetivos será realizado em regime 

de 40 (quarenta) horas semanais e inicia-se após levantamento da demanda existente na 

instituição e mediante prévia autorização do Governo Estadual. A realização do concurso 

público seguirá as normas estabelecidas em edital. Os candidatos serão selecionados em 

etapas definidas conforme edital, e após aprovação serão convocados para assumirem os 

cargos de acordo com suas competências. 

A contratação de professores temporários será realizada diretamente pela instituição, 

com embasamento legal na Lei Estadual nº 1.978/2008, art. 8º, em processo seletivo 

simplificado. A legislação permite à gestão da universidade promover o certame onde haverá 

análise de currículo para a vaga pretendida e após as etapas seletivas, o candidato aprovado 

será convocado para assinatura do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, em caso de 

necessidade será prorrogado por igual período. 
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8.6 Procedimentos para Substituição Definitiva e Eventual dos Professores 
A instituição adota uma política de substituição eventual de professores por meio de 

concurso público de provimento de vagas, e, excepcionalmente por processos de seleção 

simplificada. 

Como parte de sua política institucional para recursos humanos, em função de uma 

nova forma de atuar na gestão pública, a IES busca, de forma flexível e paliativa, agilizar os 

processos de substituição de docentes utilizando-se dos contratos temporários, na forma da 

Lei. 

 

8.7 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente, considerando o 

Período de Vigência do PDI 
No que tange ao provimento de cargos docentes, foi publicada no ano de 2017, portaria 

que institui comissão para organizar novo certame de seleção. Com a ampliação e abertura 

de novos cursos a universidade necessitará do ingresso de novos docentes permitindo-nos ter 

maior atuação no mercado regional. A abertura de nova seleção pública para ingresso de 

professores priorizará a contratação de professores doutores e mestres. 

Atualmente a Unitins possui, aproximadamente, 246 (duzentos e quarenta e seis) 

docentes, sendo, respectivamente, 55 (cinquenta e cinco) efetivos e 191(cento e noventa e 

um) contratados. A Lei 2.893/2014 prevê que a Unitins, pode ter em seu quadro docente um 

quantitativo de até 298 (duzentos e noventa e oito) docentes, contudo, esta Lei, está sendo 

revista para adequar-se à personalidade jurídica atual dessa IES.  

 

Tabela 26 - Demandas por vagas de concurso nos próximos anos 

ANO  ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES QUANTITATIVO 

2018 - - - - 

2019 62 63 83 208 

2020 62+10=72 63+20=83 83+12=95 208+39=250 

2021 72+16=88 83+22=105 95+10=105 88+105+105=298 

2022 - - - - 

OBS. Novas vagas poderão surgir, mediante autorização legislativa, à medida da criação de novos cursos. 
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9. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES: AVALIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

9.1 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Estadual do Tocantins 

(CPA/Unitins) realiza o processo de autoavaliação da instituição, com base nos princípios do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O objetivo da 

autoavaliação é identificar as condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, suas 

potencialidades e fragilidades. Os resultados do processo de autoavaliação, consolidados em 

um relatório, representam importante subsídio para que a instituição execute ações para 

corrigir as fragilidades e manter as potencialidades identificadas, com vistas à melhoria da 

sua qualidade. A autoavaliação deve ser um processo cíclico, de reflexão e autoconsciência 

institucional. Criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que definem a 

instituição. Um processo em que quem participa conquista direitos. 

 

9.1.1 Autoavaliação Institucional 
A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do 

conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas 

realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, 

bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de 

problemas. 

A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a Unitins. 

No âmbito da Unitins, a Avaliação Institucional da Universidade, realizada pela 

Comissão Própria de Avaliação - CPA - segue os princípios estabelecidos no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, instituídos pela Lei nº 10.861, de 14 

de abril de 2004, que tem por objetivo avaliar as instituições de educação superior, os cursos 

de graduação e o desempenho acadêmico. 

Essa lei que avalia a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, a efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

das responsabilidades sociais das instituições de educação superior é aplicada na Unitins, por 

meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Portanto, a autoavaliação compreende um autoestudo, abrangendo os Cinco Eixos e 

as dez dimensões da avaliação institucional quais sejam: 

 

EIXOS DE AVALIAÇÃO INSTITUÍDOS PELA LEI Nº 10.861/2004 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

Eixo 4 - Políticas de Gestão 

Eixo 5 – Infraestrutura 
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Dentro de cada um dos eixos relacionados acima, avalia-se 10 dimensões postuladas 

pelo SINAES. Estas dimensões são utilizadas como referencial para a análise crítica da 

qualidade da atuação acadêmica e social da Unitins, com vistas ao cumprimento de sua 

missão. As 10 dimensões avaliadas são: 

1.   A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

2.   A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

3.   A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

4.   A comunicação com a sociedade. 

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação. 

8.  Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional. 

9.   Políticas de atendimento aos estudantes. 

10.   Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

As Avaliações Internas realizadas pela Universidade Estadual do Tocantins – Unitins 

têm como objetivos centrais:     

 

 I. Produzir conhecimento. 

II. Discutir os sentidos do conjunto de atividades e finalidades da IES. 

III. Identificar as causas de seus problemas e suas deficiências. 

IV. Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e 

técnico- administrativo. 

V. Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais. 

VI.  Tornar mais efetiva a vinculação da IES com a comunidade. 

VII.  Avaliar a relevância científica e social de suas atividades e produtos. 

VIII.  Utilizar os resultados da Avaliação Institucional para a elaboração de metas e ações da 

Instituição com a finalidade de corrigir falha ou de melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 IX.  Tornar mais efetiva a vinculação da IES com a comunidade.  

X.  Prestar contas à sociedade. 

 

9.1.2 Metodologia, Dimensões e Instrumentos utilizados no Processo de 

Autoavaliação 

A metodologia utilizada pela Comissão Própria de Avaliação institucional consiste 

em uma metodologia participativa e democrática, buscando trazer para o âmbito das 
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discussões as opiniões de toda a comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se 

dará globalmente a cada semestre, ou, ainda, a qualquer momento em função das 

necessidades identificadas dentro da IES. Os métodos adotados para a Autoavaliação Interna 

partem do individual para o coletivo, favorecendo a convergência de informações em torno 

de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para as fragilidades 

diagnosticadas. 

 

Passos para a Realização da Avaliação Interna 

1ª Etapa: Preparação: 

→ Constituição da CPA. 

→ Elaboração do Plano de Trabalho. 

→ Sensibilização. 

 

2ª Etapa: Desenvolvimento: 

→ Realização de seminários, reuniões e debates. 

→ Sistematização de demandas/ideias/sugestões. 

→ Definição dos grupos de trabalho e dos instrumentos de coleta de dados. 

→ Elaboração dos relatórios de cada tema. 

→ Apresentação e discussão dos resultados. 

 

3ª Etapa: 

→ Elaboração, divulgação e análise do relatório parcial. 

→ Balanço crítico do processo avaliativo. 

 

Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

O objetivo dessa etapa é incorporar os resultados encontrados na avaliação e buscar, 

a partir deles, a melhoria da qualidade na IES. As ações previstas nessa etapa são: 

● Organização das discussões dos resultados pela comunidade acadêmica; 

● Elaboração de um relatório final que deve expressar os resultados das discussões e a 

análise e interpretação dos dados; 

● Divulgação para a comunidade dos resultados obtidos; 

● Planejamento da aplicação dos resultados visando ao saneamento das deficiências 

encontradas. 

Composição da CPA 

Representatividade* 

Representante dos Docentes – Coordenador da CPA – Docente Efetivo Campus Palmas 

Representante dos Técnicos Administrativos 

Representante dos Discentes 

Representante da Sociedade Civil Organizada 

Fonte: CPA 

Nos demais campus da Unitins a CPA configura-se da seguinte forma: 

Representatividade* 
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Representante dos Docentes 

Representante dos Técnicos Administrativos 

Representante dos Discentes 

Representante da Sociedade Civil Organizada 

Fonte: CPA 
 

9.2 Estrutura Organizacional 
 

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) é uma instituição criada nos termos da 

Lei 3.124, de 14 de julho de 2016, vinculada à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes. 

A organização administrativa da Unitins é regida pelo seu Estatuto (Decreto Nº 5.759, 

de 22 de dezembro de 2017, Publicado no Diário Oficial nº 5.017, no dia 22/12/2017), e a 

ele estão subordinados os demais Atos Normativos e Resoluções dos órgãos deliberativos e 

executivos centrais da Universidade.  

De acordo com Art. 6º do seu Estatuto a Unitins apresenta a seguinte estrutura de 

organização administrativa: 

I. Reitoria; 

II. Pró-Reitorias; 

III. Câmpus Regionalizados; 

IV. Unidades Acadêmicas e Unidades Acadêmicas Especiais conforme a demanda da 

universidade. 
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9.2.1 Organograma Institucional da Unitins 

 
 

 Fonte: Reitoria - Organograma da Reitoria da Unitins/2019. 
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9.2.2 Reitoria 
Segundo a Lei Estadual nº 3.421 de 08 de março de 2019, Publicado no Diário Oficial 

nº 5.314, no dia 08/03/2019), a Estrutura Organizacional da Reitoria da Unitins está 

estruturado da seguinte forma:  

 
Estrutura Institucional 

Reitoria  

a) Assessoria de Comunicação 

b) Diretoria Jurídica 

c) Diretoria de Tecnologia da Informação 

Coordenadoria de Manutenção e Suporte de Sistemas 

Coordenadoria de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

Coordenadoria de Redes e Segurança da Informação 

d) Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas 

Assessoria I 

Assessoria II 

Assessoria III 

Assessoria IV 

Assessoria V 

Assessoria VI 

Assessoria VII 

Assessoria VIII 

Vice-Reitoria 

a) Coordenadoria de Comissão Própria de Avaliação - CPA 

b) Coordenadoria de Publicações e Edição 

c) Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional 

d) Diretoria de Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT 

Coordenadorias de Incubadoras e Parcerias 

Coordenadorias de Difusão Tecnológica 

Chefia de Gabinete 

a) Coordenadoria de Órgãos Colegiados Superiores 

b) Ouvidoria Geral 

c) Coordenadoria de Controle Interno 

Obs.: Ressaltando que as atribuições referentes à estrutura almejada serão publicadas após a aprovação dessa  

proposta. 

 

 

São atribuições do Reitor: 
 

I. dirigir, administrar, coordenar, fiscalizar as atividades da Unitins, zelar pelo seu 

patrimônio, qualidade acadêmica, conceito, superintender as ações e serviços das Pró-

Reitorias, dos Câmpus, dos órgãos complementares e/ou suplementares da 

Universidade; 
II. representar a Unitins em juízo e fora dele; 

III. zelar, no âmbito da Unitins, pelo cumprimento da legislação em vigor; 
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IV. promover o relacionamento da Unitins com a comunidade e com instituições públicas 

e particulares, nacionais e internacionais; 
V. conferir os graus universitários e títulos de dignidades acadêmicas correspondentes 

aos títulos profissionais; 
VI. estabelecer, ajustar e fazer cessar as relações jurídicas em conformidade com a 

legislação vigente; 
VII. exercer o poder disciplinar no âmbito da instituição; 

VIII. submeter ao Consuni a proposta orçamentária anual da Unitins; 
IX. providenciar a composição plena dos órgãos colegiados, nomeando e dando posse aos 

seus membros, conforme previsto neste Estatuto e demais normas internas; 
X. apresentar a prestação de contas anual da Unitins ao Consuni e promover a sua 

divulgação, após aprovada; 
XI. reformar ou revogar, de ofício ou mediante recurso, atos administrativos julgados 

inadequados ou inoportunos, justificando o seu expediente quando necessário; 
XII. designar pareceristas ad hoc, comissões especiais, temporárias ou permanentes, bem 

como grupos de trabalho para assessoria específica; 
XIII. administrar as atividades da Unitins conforme o orçamento aprovado, somado aos 

recursos obtidos por meio de captações diversas; 
XIV. prover, na forma da lei, lotação e exercício aos servidores da Unitins; 

XV. nomear, admitir, contratar, designar, dispensar, demitir e exonerar o pessoal docente 

e técnico-administrativo da Universidade; 
XVI. celebrar acordos, convênios e contratos entre a Universidade e entidades públicas ou 

privadas; 

XVII. homologar as licitações e outros instrumentos que gerem compromisso com a 

Instituição;  

XVIII. delegar e avocar competências; 
XIX. promover a divulgação contínua das ações administrativas, acadêmicas e financeiras 

da Unitins. 
XX. Na condição de Presidente nato dos Órgãos Colegiados da Unitins: 

a) Convocar e presidir o Consuni e o Consepe, assim como as Assembleias 

Universitárias em que se fizer presente, cabendo, além do seu voto, o voto de 

qualidade quando ocorrer empate nas votações. 

b) Propor a pauta das sessões ordinárias e extraordinárias, bem como, fornecer os 

documentos que serão objeto de apreciação, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias úteis.  

c) Assinar e divulgar os pareceres, recomendações ou resoluções aprovadas pelos 

colegiados deliberativos, bem como, zelar pelo seu cumprimento; 

d) Proceder, em sessões solenes públicas, à entrega de títulos e prêmios conferidos 

pela Unitins, mediante aprovação do Consuni. 

XXI. Exercer, em situações emergenciais, atribuições de competência do Consuni e 

Consepe, na forma de resolução ad referendum, e encaminhar ao respectivo órgão na 

plenária seguinte sob pena de invalidação. 
XXII. Exercer as atribuições conferidas neste Regimento Geral e por resoluções do Consuni. 

Nas suas faltas e impedimentos legais, o Reitor será substituído pelo Vice-Reitor e, 

na falta desse, pelo titular de uma das Pró-Reitorias, conforme, a seguinte ordem: Pró-

Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis e Pró-Reitoria de Administração e Finanças, 

salvo impedimento de todos, caso em que a escolha recairá ao Reitor. 
 

9.2.3 Vice-Reitor 
São atribuições do Vice-Reitor: 
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I. exercer as atribuições legais do Reitor, nas faltas e impedimentos dele, 

observadas as disposições legais pertinentes; 

II. exercer as atividades e funções que lhe forem delegadas pelo Reitor. 

 

9.2.4 Pró-Reitorias 
 Pró-Reitorias são órgãos de execução adjunta do Reitor, responsáveis pelo 

planejamento, coordenação, execução, controle, avaliação e supervisão das atividades em 

suas áreas de atuação. As Pró-Reitorias, que compõem a estrutura básica da Reitoria, são: 

I. Pró-Reitoria de Graduação (Prograd); 

II. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp); 

III. Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários; (Proex); 

IV. Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Proaf). 

 

9.2.4.1 Pró-Reitoria de Graduação – Prograd 
A Prograd é o órgão executivo responsável pelo planejamento, coordenação, execução, 

controle, supervisão e avaliação das atividades de ensino na graduação presencial e a 

distância, em consonância com a missão e os objetivos da Unitins e com as políticas públicas 

da área. 

Segundo Estatuto da Unitins (Lei Estadual Nº 3.421 08 de março de 2019, Publicado 

no Diário Oficial nº 5.314, no dia 08/03/2019, a  estrutura organizacional da Pró-Reitoria de 

Graduação está representado da seguinte forma:  

 

Estrutura Organizacional da Pró-Reitoria de Graduação: 
 

A Pró-Reitoria de Graduação a Unitins apresenta a seguinte Estrutura Organizacional:    

Pró-Reitoria de Graduação 

a) Diretoria de Administração Acadêmica 

Coordenadoria Geral de Secretaria Acadêmica 

Coordenadoria Geral de Biblioteca 

b) Diretoria de Ensino 

Coordenadoria de Formação Continuada 

Coordenadoria Acadêmica Geral 

 

 

Atribuições do Pró-Reitor de Graduação: 
I. elaborar, apresentar e divulgar o plano anual de atividades e ações da graduação a 

serem desenvolvidas pela Pró-Reitoria, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

Unitins e o Orçamento Geral da Unitins; 

II. subsidiar o trabalho dos câmpus no que tange à sua área de atuação; 

III. presidir, coordenar e supervisionar os trabalhos da Câmara de Graduação, com direito 

a voz e voto, conforme atribuições definidas em regimento próprio aprovado pelo 

Consepe; 

IV. representar a Pró-Reitoria; 

V. propor políticas educacionais de graduação, bem como garantir a sua implementação 

no âmbito da Unitins, observando as diretrizes deste Estatuto, do Regimento 

Acadêmico e a legislação pertinente; 
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VI. assegurar que a legislação referente à graduação, emanada de órgãos oficiais externos, 

seja observada na sua área de atuação; 

VII. garantir a realização das atividades de graduação presencial e a distância na Unitins; 

VIII. propor regulamentação para as atividades de graduação; 

IX. promover a articulação do ensino com a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 

X. promover a ampla discussão com os órgãos da estrutura organizacional da Unitins, 

aprimorando a definição das diretrizes, metas e ações para a graduação; 

XI. promover procedimentos de avaliação interna e externa dos cursos de graduação e 

acompanhar sua aplicação, procurando incorporar os resultados nas discussões e 

planejamentos; 

XII. estabelecer metas e objetivos para a melhoria, consolidação e excelência dos cursos, 

e, se necessário, articular ações pertinentes; 

XIII. elaborar e encaminhar ao reitor o relatório anual e, sempre que solicitado, outros 

relatórios de atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria, bem como subsidiar outros 

setores que necessitarem de informações e dados pertinentes à sua área de atuação; 

XIV. promover ações específicas de formação continuada, para o aprimoramento dos 

envolvidos com sua área de atuação, especialmente os Coordenadores Pedagógicos, 

Coordenadores de Curso, Docentes e Técnicos Administrativos; 

XV. registrar, documentar e divulgar os resultados dos programas e das ações executadas 

e manter os arquivos sob a sua responsabilidade; 

XVI. promover condições institucionais para o debate sobre abertura, oferta, manutenção e 

suspensão de cursos de graduação, com base nos critérios de avaliação estabelecidos 

pelo Consuni; 

XVII. designar servidor para substituições eventuais em sua ausência, mediante solicitação 

de portaria ao reitor; 

XVIII. regulamentar as atividades de suas unidades, em conjunto com as diretorias que 

abrigar no âmbito de sua competência, com apreciação do reitor; 

XIX. indicar os diretores e os coordenadores/as da Pró-Reitoria para aprovação do reitor; 
XX. elaborar a proposta de plano anual de trabalho de atividades da Pró-Reitoria e 

submetê-la ao reitor; 
XXI. solicitar e analisar relatórios de atividades de ensino técnico-acadêmicas das unidades 

vinculadas à Pró-Reitoria, submetendo-os à apreciação do reitor; 

XXII. propor a implantação e manutenção de Programas de Bolsas destinados aos 

estudantes de graduação; 

XXIII. exercer as demais atribuições, pertinentes à sua função, previstas em lei e neste 

Estatuto, bem como aquelas que lhe forem conferidas pelo reitor. 

 

Organização Administrativa - Câmpus 
 

O Câmpus é a unidade universitária onde são desenvolvidas atividades sob o primado 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, objetivando a integração 

acadêmica, científica, tecnológica, sociocultural e administrativa da Unitins. A administração 

em cada câmpus é composta pelo diretor do câmpus e seus auxiliares. 

Atualmente Unitins está situada de forma regionalizada, sendo que na região norte 

estão os câmpus de Augustinópolis e Araguatins, ao sudeste o câmpus de Dianópolis e na 

região central o câmpus de Palmas. 

 

Diretoria do Câmpus 
É órgão executivo do câmpus, responsável por suas atividades, exercidas pelo Diretor. 

A Diretoria do câmpus é composta por: 
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I. Diretor de câmpus – vinculado diretamente à pró-reitoria de graduação; 

II. Coordenadoria administrativa;  

III. Coordenações de curso; 

IV. Assessoria pedagógica; 

V. Secretaria acadêmica; 

VI. Biblioteca; 

VII. outros órgãos, quando previstos no regimento interno do câmpus. 
 

O Diretor de câmpus é o gestor máximo no âmbito do seu respectivo câmpus. 

Já para as Unidades Regionalizadas - Câmpus Universitários a Unitins apresenta a 

seguinte Estrutura Organizacional:    

Unidades Regionalizadas - Câmpus Universitários 

a) Diretoria de Câmpus 

Supervisão Administrativa 

Supervisão de Secretaria Acadêmica 

Supervisão de Biblioteca 

Supervisão de Tecnologia da Informação 

Coordenadorias de Cursos de Graduação 

 

Atribuições do Diretor do Câmpus 
I. representar e gerir as atividades, atos e serviços dos órgãos administrativos do câmpus, 

em consonância com as orientações fixadas pela Reitoria, Pró-Reitorias, e pelos 

Conselhos; 

II. tratar com a Reitoria e as Pró-Reitorias dos assuntos de interesse do câmpus; 

III. apresentar à Pró-Reitoria de Graduação o relatório dos trabalhos do câmpus do ano 

anterior; 

IV. promover a articulação entre as coordenações e assessorias; 

V. acompanhar acordos e convênios aprovados e firmados pela Unitins com entidades 

nacionais ou estrangeiras as quais envolvam o câmpus; 

VI. supervisionar as atividades administrativas das coordenações e assessorias no câmpus; 

VII. superintender os serviços administrativos no câmpus; 

VIII. supervisionar a execução do Regimento Acadêmico e deste Estatuto no ambiente do 

câmpus; 

IX. manter a ordem e a disciplina nas dependências do câmpus e adotar as medidas 

necessárias à boa convivência; 

X. nomear grupos e/ou comissões de assessoria mediante ato específico do Diretor para o 

desempenho de tarefas determinadas relacionadas ao câmpus;  

XI. assinar as certidões e atestados de sua competência; 

XII. informar a Reitoria sobre a necessidade de servidores do quadro permanente; 

XIII. deliberar, juntamente com Pró-Reitoria de Graduação, sobre a utilização de máquinas, 

equipamentos e instalações do câmpus; 

XIV. exercer o poder disciplinar no câmpus, no âmbito de sua competência, conforme 

estabelecido nas normativas da Universidade e representar, perante o Pró-Reitor de 

Graduação contra irregularidades ou atos de indisciplina;  

XV. responsabilizar-se pelas ações desenvolvidas no âmbito do câmpus; 

XVI. promover ações que preservem a integridade física e social do corpo docente, discente 

e técnico-administrativo, em conformidade com as políticas institucionais; 
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XVII. exercer demais atribuições contidas no Regimento Interno da Pró-Reitoria de 

Graduação; 

XVIII. exercer as demais atribuições, pertinentes à sua função, previstas em lei e neste 

Estatuto, bem como aquelas que lhe forem conferidas pelo Pró-reitor de Graduação e 

pelo Reitor. 

 

Coordenações de Cursos 
As coordenações dos cursos são órgãos destinados a elaborar e implementar políticas 

de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar sua execução, ressalvada a competência do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os cursos de graduação contarão com 

coordenadores eleitos pelo colegiado do respectivo curso, conforme critérios estabelecidos 

pelo Conselho Universitário. A Coordenação de curso é atividade própria dos docentes da 

Unitins para exercer a instância acadêmica com funções pedagógicas e atividades de gestão 

referentes aos cursos com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição. 

São consideradas Unidades Acadêmicas os Colegiados de Curso e os Colegiados de 

Pós-Graduação da Universidade. As Unidades Acadêmicas são responsáveis por desenvolver 

as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, administrando-se de modo autônomo sob 

a supervisão geral da Reitoria e Pró-Reitorias de acordo com as diretrizes emanadas pela 

Universidade. 

São consideradas Unidades Acadêmicas Especiais os laboratórios, centros, núcleos, 

museus, institutos, entre outros, criados por unidade temática e/ou função especializada, 

vinculados a uma Unidade Acadêmica ou Pró-Reitoria, ligados diretamente ao exercício de 

atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

 

 

9.2.4.2 Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários - Proex 
É o órgão executivo responsável pelo planejamento, coordenação, promoção, 

articulação, avaliação, monitoramento, execução, controle, supervisão e registro das ações de 

extensão, em consonância com os objetivos da Unitins e as políticas públicas da área. 

Segundo a Lei Estadual nº 3.421 de 08 de março de 2019, a estrutura organizacional da 

Pró-Reitoria de Extensão está representada da seguinte forma:  

 
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

a) Diretoria de Extensão 

Coordenadoria de Programas e Projetos Culturais 

Coordenadoria de Assuntos Estudantis e Esporte 

Coordenadoria de Extensão e Desenvolvimento Social 

Curadoria do Museu Tocantinense de Arqueologia 

Curadoria do Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi 

b) Diretoria de TV e Rádio 

Coordenadoria de Equipamentos e Manutenção 

Coordenadoria de Produção e Jornalismo 

Coordenadoria de Rádio 

Coordenadoria de TV 
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Atribuições específicas da Pró-Reitora de Extensão: 
I. elaborar, apresentar e divulgar o plano anual de atividades e ações da extensão, 

cultura e assuntos estudantis a serem desenvolvidas pela Pró-Reitoria, em 

consonância com o PDI, o PPI e o orçamento geral da Unitins; 

II. subsidiar o trabalho dos câmpus no que tange à sua área de atuação; 

III. institucionalizar a política de extensão, cultura e assuntos estudantis da Unitins, em 

consonância com as políticas nacionais pertinentes; 

IV. representar a Pró-Reitoria; 

V. presidir, coordenar e supervisionar os trabalhos da Câmara de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis, com direito a voz e voto, conforme atribuições definidas em 

regimento próprio aprovado pelo Consepe; 

VI. promover e garantir a realização das políticas de assistência e permanência 

estudantil nas ações de extensão presencial e a distância, envolvendo os demais 

órgãos da estrutura organizacional da Unitins; 

VII. orientar o planejamento e a implementação das ações extensionistas; 

VIII. promover intercâmbio com instituições acadêmicas, científicas e tecnológicas, 

nacionais e internacionais e com a sociedade, estimulando o contato entre 

extensionistas e pesquisadores, para o desenvolvimento de projetos integrados; 

IX. supervisionar a execução das ações inerentes à sua área de atuação, garantindo que 

sejam submetidas a procedimentos regulares de avaliação, 

X. estabelecer metas e objetivos a ser cumpridos para a melhoria dos resultados obtidos 

visando à consolidação e a excelência da instituição; 

XI. propor a regulamentação das ações de extensão, cultura e assuntos estudantis no 

âmbito da Unitins; 

XII. assegurar que a legislação de extensão, cultura e assuntos estudantis, emanada dos 

órgãos oficiais externos, seja observada na sua área de atuação; 

XIII. coordenar o processo de composição, acompanhamento e avaliação dos órgãos 

vinculados à Pró-Reitoria, bem como oferecer suporte para o seu bom 

funcionamento; 

XIV. elaborar e divulgar o relatório anual e, sempre que solicitado, outros relatórios de 

atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria, bem como subsidiar outros setores que 

necessitarem de informações e dados pertinentes à sua área de atuação; 

XV. promover e divulgar ações específicas de formação continuada, para o 

aprimoramento dos envolvidos em sua área de atuação; 

XVI. registrar, documentar e divulgar os resultados das ações de extensão executadas; 

XVII. designar servidor para substituições eventuais em sua ausência, mediante solicitação 

de portaria ao reitor; 

XVIII. cumprir e assegurar o cumprimento das normas e regulamentos da Unitins e da 

legislação vigente; 

XIX. fomentar a participação de docentes, discentes e técnicos -administrativos nas ações 

de extensão, inclusive subsidiando a elaboração de propostas; 

XX. fomentar e coordenar atividades culturais, desportivas, sociais e lazer junto à 

comunidade universitária; 

XXI. captar recursos por meio de órgãos de fomento às ações de extensão; 

XXII. propor a implantação e manutenção de Programa de Bolsas de Extensão destinado 

aos estudantes de graduação; 

XXIII. promover o incremento da articulação das ações de extensão com os movimentos 

sociais e os setores produtivos da sociedade; 

XXIV. fortalecer a relação autônoma e crítico-propositiva da extensão universitária com as 

políticas públicas por meio de programas estruturantes capazes de gerar impacto 

social; 
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XXV. desenvolver ações que visam romper com as diferenças de raça, gênero, etnia, 

orientação sexual e religiosa; 

XXVI. fomentar atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação 

cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter regional;  

XXVII. elaborar políticas para regulamentação de práticas que viabilizem o 

desenvolvimento qualitativo e quantitativo das ações de extensão.   
XXVIII. exercer as demais atribuições, pertinentes à sua função, previstas em lei e neste 

documento, bem como aquelas que lhe forem conferidas pelo reitor. 

 

 

9.2.4.3 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Propesp 
A PROPESP é o órgão executivo responsável pelo planejamento, coordenação, 

execução, controle, supervisão e avaliação das atividades de pesquisa e ensino de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, em consonância com os objetivos da Unitins e as 

políticas públicas da área. 

Segundo a Lei Estadual nº 3.421 de 08 de março de 2019, Publicado no Diário Oficial 

nº 5.314, no dia 08/03/2019.  

A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unitins 

está representado da seguinte forma:  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

a) Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria do Programa Institucional e Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC 

b) Diretoria de Pós-Graduação 

Coordenadoria de Apoio a Pós-Graduação 

c) Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

Coordenadoria de Transferência de Tecnologias e Negócios Tecnológicos 

Coordenadoria de Pesquisa Agropecuária 

Coordenadoria de Estação Experimental – Palmas 

Coordenadoria de Estação Experimental Formoso do Araguaia 

 

Atribuições específicas do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação:  
I. Elaborar, apresentar e divulgar o plano anual de atividades e ações de pesquisa e pós-

graduação a serem desenvolvidas pela Pró-Reitoria, em consonância com o PDI, o 

PPI e o orçamento geral da Unitins. 

II. Subsidiar o trabalho dos Câmpus no que tange à sua área de atuação. 

III. Garantir a implantação das políticas institucionais de pesquisa e pós-graduação, 

observando este Estatuto, as demais disposições dos órgãos deliberativos da Unitins 

e a legislação vigente. 

IV. Representar a Pró-Reitoria. 

V. Presidir as reuniões do Comitê Técnico Científico e da Câmara de Pesquisa e Pós-

graduação com direito a voz e voto, conforme atribuições definidas em regimento 

próprio aprovado pelo Consepe. 

VI. Assegurar a observância da legislação referente à pesquisa e à pós-graduação, 

emanada de órgãos oficiais externos, na sua área de atuação. 
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VII. Promover o intercâmbio com instituições acadêmicas, científicas e tecnológicas, 

estimulando o contato entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos em 

comum. 

VIII. Apresentar propostas para a realização de convênios, acordos, contratos, ajustes, 

termos de cooperações e outros instrumentos congêneres com instituições públicas e 

privadas, nacionais e internacionais, visando ao desenvolvimento de programas de 

investigação científica e de qualificação docente e discente. 

IX. Propor regulamentação para as atividades de pesquisa e pós- graduação. 

X. Promover a articulação da pesquisa e da pós-graduação com o ensino de graduação e 

extensão. 

XI. Coordenar o processo de composição dos comitês vinculados à Pró-Reitoria, bem 

como oferecer suporte para o seu bom funcionamento. 

XII. Promover a ampla discussão com os órgãos da estrutura organizacional da Unitins, 

aprimorando a definição das diretrizes para a pesquisa e a pós-graduação. 

XIII. Supervisionar a execução dos processos e projetos de pesquisa e de pós-graduação, 

garantindo que sejam submetidos a procedimentos regulares de avaliação. 

XIV. Estabelecer metas e objetivos a serem cumpridos para a melhoria dos resultados 

obtidos, visando à consolidação e à excelência. 

XV. Elaborar e encaminhar ao Reitor o relatório anual e, sempre que solicitado, outros 

relatórios de atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria, bem como subsidiar outros 

setores que necessitarem de informações e dados pertinentes à sua área de atuação. 

XVI. Promover ações específicas de formação continuada, para o aprimoramento dos 

envolvidos com sua área de atuação, na Pró-Reitoria e nos câmpus. 

XVII. Registrar, documentar e divulgar os resultados dos programas e das ações executadas. 

XVIII. Designar servidor para substituições eventuais em sua ausência, mediante solicitação 

de portaria ao reitor. 

XIX. Exercer as demais atribuições, pertinentes à sua função, previstas em lei e neste 

Regimento Geral.  

XX. Subsidiara elaboração dos planos e dos projetos de pesquisa e produção tecnológica 

e avaliar os casos que impliquem despesas financeiras não previstas ou contrapartida 

de investimento da Universidade ou que exijam novas construções. 

XXI. Propor a implantação e manutenção de Programas de Bolsas de Iniciação Científica 

destinado aos estudantes de graduação. 

XXII. Exercer as demais atribuições, pertinentes à sua função, previstas em lei e neste 

Estatuto, bem como aquelas que lhe forem conferidas pelo reitor. 

 

9.2.4.4 Pró-Reitoria de Administração e Finanças – Proaf 
É o órgão executivo responsável pelo planejamento de pessoal, operacional, 

administração, execução, controle, supervisão e avaliação das atividades de planejamento e 

gestão orçamentária, financeira e contábil, gestão de materiais e patrimônio, gestão da 

infraestrutura e de serviços e gestão da tecnologia da informação, em consonância com os 

objetivos da Unitins e as políticas públicas da área.  

Segundo a Lei Estadual nº 3.421 de 08 de março de 2019, Publicado no Diário Oficial 

nº 5.314, no dia 08/03/2019, a estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças está representada da seguinte forma:  
Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

a) Diretoria Administrativa 

Coordenadoria de Compras 

Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado Central 

Coordenadoria de Licitação 
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Coordenadoria de Protocolo e Expedição 

Coordenadoria de Manutenção e Serviços e Transporte 

Coordenadoria de Gestão de Contratos 

b) Diretoria Financeira 

Coordenadoria Contábil 

Coordenadoria de Execução Financeira 

Coordenadoria de Gestão de Convênios 

c) Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

Coordenadoria de Gestão de Folha de Pagamento e Controle 

Coordenadoria de Lotação e Movimento de Pessoas 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

Coordenadoria de Controle de Benefícios 

 

Atribuições específicas do Pró-Reitor de Administração e Finanças: 
I. Elaborar, apresentar e divulgar o plano anual de desenvolvimento das ações de gestão, 

planejamento e finanças, a serem desenvolvidas pela Pró-reitoria, em consonância 

com as diretrizes do PDI e o PPI da Unitins, bem como com a lei orçamentária anual 

e o plano plurianual do Estado do Tocantins. 

II. Supervisionar, coordenar, planejar, avaliar, consolidar e divulgar as ações de pessoal, 

administrativas, orçamentárias, financeiras e patrimoniais, a prestação de contas anual 

e os relatórios de gestão da Unitins. 

III. Representar a Pró-Reitoria. 

IV. Promover ampla discussão com os demais órgãos da estrutura organizacional da 

Unitins, aprimorando a articulação das diretrizes administrativas com as diretrizes do 

ensino, da pesquisa e extensão. 

V. Elaborar e divulgar estudos para a gestão e desenvolvimento de pessoas, a 

modernização administrativa dos recursos tecnológicos, provendo o necessário 

suporte logístico e de pessoal para garantir a continuidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

VI. Promover, implementar e divulgar políticas e ações de valorização dos servidores da 

Unitins. 

VII. Coordenar a melhoria do fluxo interno de processos de natureza administrativa e 

financeira, de forma a possibilitar o cumprimento da missão da Unitins, focada em 

metas e diretrizes institucionais. 

VIII. Propor a regulamentação dos processos e políticas da área administrativa, financeira 

e patrimonial da Unitins. 

IX. Orientar o planejamento e a realização das ações administrativas, financeiras, 

orçamentárias e patrimoniais nos órgãos da Unitins. 

X. Elaborar e divulgar o relatório anual e, sempre que solicitado, outros relatórios das 

atividades desenvolvidas pela Proaf. 

XI. Promover e divulgar ações específicas de formação continuada, para o aprimoramento 

dos envolvidos em sua área de atuação. 

XII. Elaborar o relatório de gestão e a prestação de contas anual da Universidade a ser 

encaminhada aos órgãos de controle.  

XIII. Acompanhar e controlar a execução das metas e ações previstas no Plano 

Plurianual. 

XIV. Assegurar que toda a legislação referente a pessoal, planejamento, gestão e finanças 

públicas, emanada dos órgãos oficiais externos, seja observada na sua área de atuação. 
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XV. Registrar, documentar e divulgar os resultados dos programas e das ações executadas. 

XVI. Contribuir para a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

XVII. Exercer a gestão de recursos humanos, provimento de vagas efetivas e temporárias 

para compor os quadros de servidores da Unitins, articulando-se com as áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

XVIII. Designar servidor para substituição eventual em sua ausência, mediante solicitação 

de portaria ao reitor; 

XIX. Executar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo reitor; 

XX. Cumprir e assegurar o cumprimento das normas e regulamentos da Unitins e da 

legislação vigente. 

XXI. Exercer as demais atribuições, pertinentes à sua função, previstas em lei e neste 

Estatuto, bem como aquelas que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

 

9.3 Órgãos de Apoio ao Gabinete da Reitoria 

Coordenadoria de Concursos e Seleções – CCS 
 

É o órgão responsável pela realização dos processos seletivos para acesso ao quadro 

discente da Unitins, bem como de outros processos seletivos e concursos públicos que lhe 

forem atribuídos por meio de convênios ou delegações, em consonância com os objetivos da 

Unitins e as políticas públicas pertinentes à sua atuação. 

 

Controle Interno – CI 
É o órgão responsável pela realização das ações de fiscalização em âmbito contábil, 

financeiro, pessoal, orçamentário, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade e adequação das ações realizadas pela Unitins em âmbito 

externo e interno. 

 

Diretoria Jurídica da Unitins – DJU 
É o órgão responsável pelo Assessoramento judicial e extrajudicial da Universidade 

atuando como apoio às atividades da Procuradoria Geral do Estado que é o Órgão de 

Representação Judicial da Universidade, nos termos da Lei Complementar nº 20/99 e do 

Decreto nº 4.733/2013. 

 

Assessoria de Comunicação – Ascom 
É o órgão responsável pela promoção e gestão da Política de Comunicação da 

Universidade, bem como por coordenar, planejar, orientar, controlar e supervisionar a 

execução das atividades de comunicação da Unitins no âmbito institucional, da comunidade 

interna e junto à imprensa, e ainda a formação da opinião pública relativa à Universidade, 

observada as diretrizes do órgão responsável pela comunicação social do Estado do Tocantins 

(Secom). 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 
É responsável pela condução dos processos de avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo MEC/INEP, conforme 

preceitua o Art. 11 da Lei nº 10.861/2004. 
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Ouvidoria Geral 
A Ouvidoria Geral da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) é um órgão de 

comunicação em função dos direitos dos alunos, docentes, servidores técnico-administrativos 

e comunidade externa. 

 A Ouvidoria da Unitins foi 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 um órgão auxiliar da Unitins e integra a estrutura 

administrativa desta Instituição, tem a finalidade de possibilitar aos cidadãos a se 

relacionarem diretamente com a universidade, contribuindo, portanto, para elevar 

continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades 

desenvolvidas nessa IES. 

         A ouvidoria Geral possibilita ainda a comunidade acadêmica, solicitar informações e 

apresentar sugestões, queixas, reclamações e denúncias relativas a prestação dos serviços 

públicos e ou/ sobre o desempenho da Instituição em geral. 

 

Órgãos Colegiados Deliberativos 
São órgãos colegiados deliberativos, o Conselho Universitário (Consuni), o Conselho 

de Pesquisa Ensino e Extensão (Consepe) e Colegiado de Curso. A constituição e as 

atribuições de cada órgão colegiado deliberativo estão definidas no Estatuto da Unitins e 

complementadas por Regimento Interno próprio. 

A escolha dos membros representantes dos segmentos docente, técnico-administrativo 

e discente, no Consepe e no Consuni, se dará por meio de processo eleitoral local ou regional, 

regulamentado pelos respectivos órgãos deliberativos. 

O Consepe e o Consuni são constituídos de representantes dos diversos segmentos da 

comunidade universitária e da sociedade, com representatividades de todos os Câmpus da 

Unitins. 

O Colegiado de Curso é composto pelo coordenador de curso, pelos docentes lotados 

no respectivo colegiado e por um representante discente, dentre alunos matriculados no 

Curso, eleito pelos seus pares. 

 

Conselho Universitário – Consuni 
E o órgão máximo de função normativa, deliberativa e recursal da Unitins, com 

composição e atribuições básicas definidas neste Regimento Geral, complementadas por 

regimento interno. 

 

Composição do Consuni 
I. Reitor(a), que é o(a) presidente; 

II. Vice-Reitor(a); 

III. Pró-Reitores(as); 

IV. Um representante discente de cada Câmpus; 

V. Um representante docente de cada Câmpus; 

VI. Um representante técnico-administrativo de cada Câmpus; 

VII. Três representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe; 

VIII. Um Diretor de cada Pró-Reitoria; 

IX. Diretores dos Câmpus; 

X. Um representante das unidades acadêmicas especiais; 

XI. Um representante da Sociedade Civil. 
 



 

112 

 
 

São membros natos do Conselho Universitário – Consuni: o Reitor, o Vice-Reitor e os 

Pró-Reitores. O Reitor, em suas faltas e impedimentos, será substituído na Presidência do 

Consuni, pelo Vice-Reitor e, na ausência deste, pelo mais antigo e de maior titulação na 

carreira de magistério da Universidade dentre os membros do Consuni. 
 
 

Compete ao Conselho Universitário – Consuni 
 

I. aprovar o Regimento Acadêmico e o Estatuto da Universidade, bem como suas 

modificações e os Regimentos Internos e demais normativas e regulamentos 

institucionais; 
II. elaborar e modificar seu próprio Regimento Interno, aprovar o Regimento Interno do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe e de todos os órgãos acadêmicos;  
III. estabelecer a revisão dos Regimentos Internos e deste Estatuto quando julgar 

conveniente; 
IV. manifestar-se sobre a política geral e educacional da Universidade; 

V. conhecer os planos anuais de trabalho e correspondentes propostas orçamentárias; 
VI. participar da elaboração do plano plurianual da Universidade e suas revisões; 

VII. analisar os Planos de Ação e Relatórios das Pró-Reitorias; 
VIII. exercer o poder disciplinar em grau de recurso, no caso de pessoal docente, discente 

e técnico-administrativo da Universidade; 
IX. propor a concessão de outorga de título de Doutor Honoris Causa; 
X. aprovar a outorga de títulos honoríficos, prêmios e outras dignidades universitárias; 

XI. julgar recursos interpostos em face das decisões da Reitoria, no âmbito acadêmico e 

administrativo; 

XII. aprovar a proposta de criação ou extinção de Câmpus, deliberar sobre a criação de 

cursos de Graduação e Pós-Graduação, bem como sobre a alteração do número total 

de vagas da Universidade nos cursos de Graduação, após análise e parecer do 

Consepe; 

XIII. decidir, em grau de recurso, os assuntos apreciados anteriormente pelo Consepe; 
XIV. decidir, em nível de reconsideração, no que concerne a assuntos deliberados 

anteriormente pelo próprio Conselho Universitário, desde que sejam apresentados 

fatos novos ou elementos ainda não examinados em primeira deliberação; 
XV. deliberar sobre matérias omissas no Estatuto e nos diversos Regimentos; 

XVI. dar ampla divulgação e publicidade a todos os seus atos, normas e resoluções, 

conforme o caso, por meio da Reitoria, no Diário Oficial do Estado, bem assim no 

sítio eletrônico da instituição, em, no máximo, 10 (dez) dias úteis após  suas 

deliberações; 
XVII. aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade; 

XVIII. zelar pela alcance das finalidades da Universidade; 

XIX. instituir bandeiras, símbolos e insígnias no âmbito da Universidade; 

XX. constituir comissões permanentes e transitórias; 
XXI. exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe sejam afetas; 

XXII. analisar e decidir sobre as propostas do Reitor, relativas aos Planos de Cargos, 

Carreiras e Remunerações dos Docentes e Técnico-Administrativos, 

desenvolvimento nas carreiras dos Servidores, realização de concursos públicos e 

regime disciplinar; 
XXIII. apreciar e deliberar as decisões ad referendum encaminhadas pelo Reitor. 
XXIV. apreciar e aprovar o relatório anual de gestão. 
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe 
O CONSEPE é órgão técnico de supervisão e deliberação em assuntos de ensino, 

pesquisa, pós-graduação, extensão, cultura e assuntos estudantis, atuando também como 

instância de recursos acadêmicos, com atribuições e composição definidas neste regimento, 

complementadas por seu regimento interno.  

O CONSEPE é organizado em Câmaras Especializadas, presididas pelos respectivos Pró-

Reitores, na seguinte forma: 

I. Câmara de Graduação;  

II. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; 

III. Câmara de Extensão e Assuntos Estudantis. 
 

As atribuições, regulamentações e funcionamento de cada Câmara serão definidos em 

regimento próprio, aprovado pelos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe e 

Conselho Universitário - Consuni. 

 

Composição do Consepe 
I. Reitor, que o preside; 

II. Vice-Reitor; 

III. Pró-Reitores; 

IV. Diretores das Pró-Reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão; 

V. Coordenadores dos cursos de Graduação; 

VI. O titular da Comissão Própria de Avaliação – CPA;  

VII. Um representante discente de cada câmpus;  

VIII. Um representante docente de cada câmpus.  

IX. um representante docente dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

São membros natos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe: o Reitor, 

o Vice-Reitor, os Pró-Reitores, os Diretores e os Coordenadores de Graduação. 

 

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe 
I. Propor normas para organização, funcionamento, avaliação e alterações relativas ao 

ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão. 

II. Apreciar e emitir parecer técnico ao Consuni. 

III. Estabelecer normas gerais para o afastamento acadêmico. 

IV. Propor ao Consuni normas disciplinares para as atividades acadêmicas. 

V. Atuar como instância de recurso acadêmico.  

VI. Apreciar, academicamente, propostas de normas disciplinares para o ingresso, 

avaliação e qualificação dos docentes. 

VII. Aprovar, anualmente ou semestralmente, o Calendário Acadêmico. 

VIII. Aprovar normas e formas de ingresso de candidatos aos cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. 

IX. Aprovar normas de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

X. Aprovar os regimentos internos e demais normativas e regulamentos institucionais 

em âmbito acadêmico. 

XI. Dar ampla divulgação e publicidade a todos os seus atos, normas e resoluções, 

conforme o caso, por meio da Reitoria, no Diário Oficial do Estado, bem assim no 

site da instituição, em, no máximo, 10 dias após as suas deliberações. 

XII. Propor e aprovar normas para regulamentação de carga-horária específica para a 

atividade docente. 

XIII. Elaborar, reanalisar ou reformular seu Regimento Interno a cada quatro anos. 
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XIV. Emitir parecer sobre: 

a)  propostas de criação, expansão, modificação e extinção de Câmpus e de 

cursos de graduação e de pós-graduação, lato e stricto sensu; 

b) proposta de ampliação e diminuição de vagas nos cursos. 

XV. Julgar os recursos interpostos contra as decisões das Câmaras. 

XVI. Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 
 

Colegiado de Curso 
É o órgão deliberativo dos cursos de graduação, responsável pela estruturação 

pedagógica, incluindo as políticas voltadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

tendo como finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, propor 

alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as 

atividades acadêmicas do curso. 

 

Colegiado de Curso é composto por: 
I. pelo Coordenador de curso; 

II. pelos docentes lotados no respectivo colegiado; 
III. por 1 (um) representante discente, dentre alunos matriculados no Curso, eleito 

pelos seus pares. 
As atribuições dos Colegiados de Cursos serão definidas por meio do Regimento 

Interno da Pró-Reitoria de Graduação e demais normativas correlatas. 

 
 

9.4 Câmaras Especializadas 
São órgãos técnicos de assessoria e consultoria do Consepe, subsidiando-o em suas 

deliberações, e de decisão em questões operacionais e assuntos pertinentes às respectivas Pró-

Reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-graduação e Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis. 
 

Cada câmara especializada poderá, no âmbito estrito de sua atuação: 

I. Apreciar os processos que lhe forem destinados e emitir parecer sobre eles, antes 

de encaminhá-los para deliberação do Consepe ou para aplicação na respectiva 

Pró-Reitoria. 

II. Responder às consultas encaminhadas pela plenária ou pelo Presidente do 

Consepe. 

III. Propor à plenária do Consepe normas e regulamentos sobre as matérias de sua 

competência. 

IV. Promover a instrução dos processos e cumprir as diligências determinadas pela 

plenária. 

V. Analisar estatísticas e desenvolver estudos, pesquisas e levantamentos, a ser 

utilizados nos trabalhos da plenária. 

VI. Elaborar seu próprio Regimento Interno, para aprovação do Consepe. 

VII. Aplicar a legislação vigente. 
 

Ao presidente da Câmara, respectivo Pró-Reitor a ela vinculada, compete: 

I. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos da câmara, promovendo as 

medidas necessárias à consecução de suas finalidades. 

II. Convocar, presidir e dirigir as reuniões da câmara. 

III. Delegar competências e determinar providências de caráter administrativo no 

âmbito da câmara. 
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IV. Estabelecer a pauta da câmara. 

V. Articular-se com o Presidente do Consepe para a condução geral dos trabalhos da 

câmara. 

VI. Exercer, além do seu voto, o voto de qualidade quando ocorrer empate nas 

votações. 

 

Do Núcleo Docente Estruturante - NDE 
O Núcleo Docente Estruturante - NDE de um curso de graduação constitui-se no grupo 

de docentes da Unitins, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 

curso(PPC). O NDE será constituído por Docentes, por decisão do seu respectivo colegiado, 

que exerçam liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de 

conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas 

como importantes pela instituição, bem assim que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

O mandato dos membros do NDE será de dois anos, permitida a recondução, nos termos 

do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

São atribuições do NDE: 
I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido do egresso do curso. 

II. Zelar pela integração curricular, interdisciplinar e transversal, entre as diferentes 

atividades de ensino constantes do currículo, respeitando os parâmetros estabelecidos 

no PPC. 
III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação e de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas  à área de conhecimento do curso. 
IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação. 
 

As decisões do NDE serão formalizadas em pareceres. 
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9.5 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

A Unitins entende a necessidade  da promoção de políticas de democratização para o 

ingresso e permanência dos discentes nessa IES, por isso proporciona diferentes formas de 

acesso aos estudantes  das diferentes  regiões do Tocantins e do país. 

Compõem a política de atendimento aos discentes todos os esforços da Universidade 

que se empenham para garantir o acesso, a permanência e a conclusão da educação superior 

pública, de modo a alcançar o melhor desempenho acadêmico, culminando na assistência 

estudantil.  

No sentido de ampliar e consolidar a Política de atendimento ao discente,  foi instituído 

em 2015 no âmbito da Pró-reitoria de Extensão, a Coordenação de Assuntos Estudantis e 

Registros,  atualmente a Coordenadoria de Assuntos Estudantis e Esporte, responsável pela 

coordenação, planejamento, execução, controle, avaliação e monitoramento das ações e 

serviços inerentes aos assuntos estudantis, de esportes, bem como das ações relacionadas ao 

estágio não obrigatório e projetos direcionados aos discentes no âmbito da Unitins. Tendo 

suas atribuições especificadas no Art. XVIII do Regimento da Extensão da Unitins.   

Em 2017, iniciou-se um processo de construção da Política de Assistência Estudantil, 

com a participação dos acadêmicos da Unitins.  Essa Política de Assistência Estudantil visa 

à implementação de ações e serviços, integrados e indissociados do ensino, da pesquisa e da 

extensão, que impactem na diminuição da evasão, da retenção nos cursos da IES, no 

enfrentamento das desigualdades estruturais e regionais, produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico, e na promoção da participação, da autonomia, e do respeito às pluralidades 

e diversidades.  

A Universidade desenvolve ações e serviços orientados ao bem-estar, à segurança, à 

afirmação da cidadania e à autoestima do discente. Busca, entre outros, a retenção do 

estudante na Universidade, bem como potencializar o seu aprendizado e, enfim, sua formação 

profissional e humana, proporcionando equidade de oportunidades.  

A política de atenção ao discente da Unitins se efetiva por meio de ações que estimulam 

a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e 

contextualizada atualização profissional específica. Além disso, têm as atividades de 

extensão e curricularização, projetos sociais, artísticos, culturais, iniciação científica, 

módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, representação 

estudantil, entre outros, como o Núcleo Docente Estruturante, o Projeto de Nivelamento, da 

inclusão digital, acessibilidade, cultura e apoio pedagógico e psicológico.  

 

Formas de ingresso 
A principal forma de ingresso nos cursos de graduação da Unitins far-se-á por meio de 

processo seletivo-vestibular; Sisu; reopção; reingresso; transferência; admissão de graduado, 

estando também, aberta a instituição para as outras possibilidades de ingresso emanadas pela 

legislação vigente e demais programas apresentados pelo Ministério de Educação. 

 

Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 
Por meio da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da Unitins é desenvolvido 

Programa Institucional de Bolsas e Voluntários de Iniciação Científica, Tecnológica e de 

Inovação - PIBIC/PIBITI/PIVIC, com enfoque para o apoio pedagógico e financeiro. A 

Iniciação Científica é entendida como um instrumento formativo, que possibilita ao estudante 

de graduação da IES o engajamento na pesquisa e o contato direto com a atividade científica, 
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aprimorando os conhecimentos acadêmicos e as práticas profissionais em suas respectivas 

áreas de conhecimento. O programa de iniciação científica da Unitins conta com três 

modalidades de pesquisa: 

I. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); 

II. Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI); 
III. Programa Institucional de Voluntário em Iniciação Científica (PIVIC). 

 

A Pró-reitoria de Extensão vem empreendendo diversos esforços para ampliar as 

condições de permanência na universidade, por meio do Programa Institucional de Bolsa de 

Extensão (PIBEX), que visa apoiar o desenvolvimento de projetos de Extensão no âmbito da 

Unitins, e de modo estratégico, estimular discentes e docentes a integração no contexto da 

Extensão Universitária, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, 

prioritariamente as populações em situação de vulnerabilidade social. Desenvolvendo ainda 

cursos de Inglês, Espanhol e Libras por meio da Escola de Línguas, na modalidade presencial 

e EaD, que já ofertou 210 (duas mil e dez) vagas, possibilitando o conhecimento e o 

aperfeiçoamento em Línguas Estrangeiras e Língua Brasileira de Sinais (Libras).   

A temática da formação docente inicial apresenta-se num campo de embate acadêmico-

pedagógico em constante movimento. É nesse contexto que na Unitins, por meio da Pró-

reitoria de Graduação, surge o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID, que foi inicialmente lançado como um programa de formação e depois transformado 

em política pública de educação. Segundo Saviani (2007), políticas públicas como o PIBID 

devem ser propostas para articular e socializar experiências, extrapolando os muros das 

universidades e rompendo as barreiras interpostas na relação universidade-escola, sobretudo 

no tocante a formação docente inicial.  Ao promover a inserção dos estudantes no contexto 

universitário a Unitins tem como objetivo aprimorar a formação acadêmica propiciando a 

convivência e o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas.  Assim, o PIBID 

emerge como uma possibilidade de superar as mazelas e sanar as principais lacunas no 

processo de formação docente inicial havendo maior integração entre teoria e prática, entre 

universidade e escola, entre conhecimentos e cotidiano escolar. 

A monitoria, também desenvolvida no bojo das ações e serviços da Pró-reitoria de 

Graduação, consiste em uma atividade discente, por direito, que tem como objetivo auxiliar 

o professor no monitoramento de grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando à 

melhoria da qualidade do ensino de graduação. Nesse programa, o monitor tem a 

oportunidade de vivenciar, precocemente, o trabalho da docência. Por estar em contato direto 

com outros acadêmicos, estando também na condição de acadêmico, o estudante-monitor é 

suscitado a reflexões profundas a respeito do modelo de formação acadêmica e dos processos 

e ensino e aprendizagem. Estimulando a vocação acadêmica do aluno monitor, por meio do 

seu engajamento em práticas docentes, sobretudo de gestão acadêmica, integradas à pesquisa, 

ensino e extensão, atreladas às disciplinas de licenciaturas e bacharelados. 
A Unitins almeja ofertar aos discentes a oportunidade para pleitearem bolsas de 

intercâmbio nacional e internacional, além de outros programas de incentivo à docência para 

os cursos de licenciatura. 

 

Inclusão e Cidadania 
 

Como caminho para promover a acessibilidade e a inclusão social dos diferentes 

sujeitos que compõem o corpo discente da Universidade, contribuindo para o 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, bem como para a promoção da igualdade 
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étnico-racial e de gênero, da diversidade sexual, das ações afirmativas e da formação para a 

cidadania, a Unitins tem empreendido diversas ações. 

A Unitins adota o Sistema especial de reserva de vagas que tem como proposta 

democratizar o acesso à educação superior pública, destinando 50% das vagas dos cursos de 

graduação da IES para egressos da rede pública de ensino, cota racial e Sistema de Seleção 

Unificada – SISU e as demais 50% são destinadas a ampla concorrência.  

Compreendido o papel da universidade, especialmente da que é pública, que é 

proporcionar a formação acadêmica científica não somente para o mercado de trabalho, mas 

para a cidadania, para a participação e a transformação social, a Unitins tem trabalhado para 

o fortalecimento do movimento estudantil e suas instâncias representativas, com vista à sua 

autonomia e protagonismo. Deste modo, a IES vem concedendo orientações, fomentando a 

participação política na Universidade, garantindo espaços de diálogo e deliberação no âmbito 

da Unitins, bem como dando aporte estrutural para o funcionamento das instâncias 

representativas. 

A Unitins também tem desenvolvido ações afirmativas para fomentar o respeito às 

diversidades de forma articuladas por meio do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos - 

Nedih e o Núcleo de Apoio Psicossocial (NAPE).  

 

Estímulos à Permanência (Programa de Nivelamento e Atendimento 

Psicopedagógico) 
A Unitins propõe um projeto de nivelamento para auxiliar àqueles alunos ingressantes 

na IES, esse projeto será coordenado pelo Núcleo de Apoio Psicológico e psicopedagógico 

ao discente-NAPE que visa atender e diagnosticar evidentes problemas de aprendizagem dos 

acadêmicos que chegam a IES e que não conseguem acompanhar o ritmo de aprendizado da 

turma da qual estão inseridos.  O Projeto de Nivelamento tem como objetivo: 

→ Proporcionar um aumento qualitativo no crescimento do aluno em relação ao ensino 

básico da Língua Portuguesa, Física, Matemática; Inglês e Espanhol; 
→ Desenvolver as habilidades em leitura, interpretação de textos; 
→ Desenvolver as habilidades em operações matemáticas básicas;  

→ Apreciar diversos tipos de texto através de um trabalho integrado e interdisciplinar;  
→ Provocar uma modificação de atitude do aluno em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, isto é, a autoaprendizagem;  
→ Proporcionar interatividade entre docentes e alunos nesse processo de ensino e 

aprendizagem;  

→ Estimular os alunos a raciocinar em tempos lógicos;  

→ Desenvolver a capacidade de análise de problemas e de sua resolução através de 

estudo de caso;  
→ Proporcionar experiências para a aquisição dos fundamentos essenciais e básicos da 

língua inglesa e língua espanhola. 
→ Evidenciar o conhecimento da língua inglesa e língua espanhola como oportunidade 

para o crescimento pessoal e profissional na contemporaneidade, visando o pontapé 

inicial para participação do programa de Ciências Sem Fronteiras, pois sabemos que, 

para participar deste programa o aluno deverá possuir certificado em proficiência no 

idioma do país que pretende ingressar. 

Com essa iniciativa vamos proporcionar aos nossos acadêmicos melhores condições 

aproveitamento no decorrer de sua graduação. 
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Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional - NAPE 
Integra a Pró-reitoria de Graduação-Prograd, é uma estrutura de caráter permanente, 

de natureza institucional e multiprofissional, destinado a atender a comunidade acadêmica 

da universidade em cada câmpus. O NAPE tem como finalidades: oferecer serviço de apoio 

e orientação psicológica, social e educacional aos discentes, docentes e servidores do quadro 

técnico-administrativo da instituição; promover o envolvimento do público alvo nas ações 

ofertadas pela instituição; contribuir com a permanência dos discentes no ciclo acadêmico e 

sua autonomia; potencializar o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal do seu 

público alvo. 

São atribuições do NAPE: 

I - realizar acompanhamentos psicossocial e pedagógico a discentes, docentes e servidores 

do quadro técnico-administrativo, oriundas das demandas relativas ao seu desempenho nesta 

IES; 

II - promover estudos e pesquisas sobre os processos de ensino-aprendizagem no ensino 

superior; 

III - emitir parecer e/ou laudo de atendimento para discentes, docentes e servidores do quadro 

técnico-administrativo, quando solicitados em processo; 

IV - conhecer o perfil socioeconômico e cultural dos discentes de graduação da IES; 

V – contribuir na ambientação de novos discentes quanto ao funcionamento da Universidade 

e orientar quanto à finalidade do NAPE; 

VI – contribuir para maior adesão dos discentes aos respectivos cursos e à instituição, com 

vista à prevenção da evasão e melhor desempenho acadêmico; 

VII- promover espaços de discussão sobre os aspectos sociais, pedagógicos e psicológicos 

que interferem no processo ensino – aprendizagem; 

VIII- Apoio a projetos e articulação de parcerias que visem ações de prevenção às diversas 

faces da violência, do uso e abuso de álcool e outras drogas, bem como esclarecimentos e 

informações sobre doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública; 

IX - orientar ações de intervenção socioeducativas nas áreas: social, pedagógica ou 

psicológica nos casos de necessidades educativas especiais; 

X - colaborar nos projetos de capacitação pedagógica aos docentes visando a prática da 

interdisciplinaridade; 

XI - estimular e colaborar para o desenvolvimento de projetos e ações que contribuam para 

a convivência da comunidade acadêmica com a diversidade biopsicossocial e cultural; 

XII - apresentar proposta de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas, em 

concordância com a política institucional. 

XIII – colaborar na recepção, ambientação e orientação de novos docentes quanto ao 

funcionamento, às práticas didático-pedagógicas e administrativas da instituição; 

XIV – colaborar na orientação dos docentes quanto à compreensão e manejo de questões 

didático-pedagógicas no contexto educativo dos alunos com deficiência, numa perspectiva 

inclusiva; 

XV – atender os discentes, acompanhando o seu desempenho no processo ensino-

aprendizagem e fazendo, quando necessário, encaminhamentos aos serviços especializados 

externos; 

XVI – proporcionar aos discentes oportunidades de reflexão acerca de seus percursos de 

carreira e planejamento do seu futuro profissional; 

XVII – fomentar junto à Diretoria de Recursos Humanos e Coordenação de Desenvolvimento 

de Pessoal, ações que atendam às demandas dos docentes e servidores do quadro técnico-
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administrativo, com a finalidade de sua integração ao ambiente de trabalho, à plena expressão 

de suas capacidades laborais, qualificação e aperfeiçoamento. 

O NAPE deve ser constituído por uma Equipe Executiva, de caráter  colegiada, com 

suas respectivas competências sistematizadas em regimento próprio. A Equipe Executiva tem 

o caráter de planejamento e execução das ações pertinentes, devendo ser multiprofissional, 

composta, no mínimo, por: 01 (um/a) Assistente Social; 01 (um/a) Pedagogo(a); 01 (um/a) 

Psicólogo(a); 01 (um/a) Assistente Administrativo(a). 

A Equipe Executiva do NAPE figura como órgão deliberativo e propositivo às ações 

do próprio setor, competindo a ela a proposição, aprovação e execução das atividades a que 

se destina o núcleo. 

 

Assistência Prioritária 
No âmbito da assistência prioritária, que visa à redução das desigualdades sociais e à 

inclusão social na educação superior, a UNITINS desenvolve ações voltadas para viabilizar 

transporte para a participação nas atividades acadêmicas. 

 

Promoção e Prevenção 
 

No que toca a qualidade de vida, esporte e cultura, vislumbrando a integração estudantil 

são realizados os Jogos Internos da Unitins – JIUNI em duas etapas, sendo a primeira local, 

e a segunda estadual; a recepção aos calouros tem como intuito proporcionar uma integração 

entre calouros, comunidade e universidade. Para recepção dos estudantes, em especial dos/as 

calouros/as, como proposta de substituição ao trote; o Caipiritins, ação festiva em alusão a 

cultura junina regional; e a sala de convivência dos/as estudantes, espaço que visa à 

socialização e acolhida dos/as estudantes, atualmente institucionalizada apenas no câmpus 

Palmas.  

Outras ações e serviços desenvolvidas e a desenvolver pela Unitins para a promoção e 

prevenção e apoio, para viabilizar a participação de estudantes da IES em eventos 

acadêmicos, e a disponilibilização do laboratório de informática para uso dos estudantes que 

não tem acesso às tecnologias para o desenvolvimento de atividades acadêmicas. 

A Unitins desenvolve no âmbito do apoio psicossocial, no câmpus de Palmas, ações e 

serviços por meio do Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional – NAPE, espaço que se 

articula com a rede de saúde e assistência social, em especial da saúde mental, para garantir 

maior capilaridade do atendimento às demandas apresentadas pelos/as discentes da IES, além 

de promover ações diversas para potencializar o desempenho acadêmico. 

 

Organização Estudantil (Espaço para Participação e Convivência Estudantil)  
 

A Unitins considera que a educação desenvolve atitudes, princípios e valores que 

impulsiona o crescimento humano. Dessa forma, valoriza a participação estudantil permeada 

pelo respeito ao próximo, a solidariedade e a autonomia com responsabilidade. 
 

  Art. 149 O corpo discente terá representação, com direito à voz e voto, junto 

aos órgãos colegiados, nos termos da legislação institucional da UNITINS. 

§ 1º A representação estudantil tem por objetivo congregar os acadêmicos e 

expressar os interesses e anseios do corpo discente bem como promover a 

cooperação entre administradores, professores e alunos nas atividades 

acadêmicas e na integração comunitária. 
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§ 2º A representação estudantil será definida pelos próprios acadêmicos e seu 

respectivo regimento deverá ser apresentado e aprovado pelo Conselho 

Universitário e registrado na Reitoria (Regimento Acadêmico da Unitins, 

p.33-34 Art.149). 

Os espaços de convivência e participação estudantil acontecem nas localidades onde os 

alunos residem ou estudam, uma vez que a IES tem área de atuação em nível local e regional.  

  

 

A Unitins no âmbito da Assistência Estudantil estabelece como objetivos e metas para 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018 - 2022 as ações e serviços a seguir: 

 
Objetivo - Garantir a Assistência Estudantil no âmbito da Unitins 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaboração e implementação da Política de Assistência 

Estudantil no âmbito da Unitins. X X X X X 

Criação de unidade responsável pela assistência estudantil 

em cada Câmpus da IES. 
- X X X - 

Realização de Fórum Estadual de Assistência Estudantil, a 

cada dois anos, de caráter consultivo e deliberativo, para 

encaminhamentos sobre as ações e serviços da assistência 

estudantil.  

- - X X - 

Realização e sistematização de levantamento anual sobre o 

perfil sócio econômico e cultural dos estudantes da Unitins, 

integrado ao sistema de matrícula. 
X X X X X 

Objetivo - Estimular a formação integral dos (as) estudantes mediante ações que possibilitem reflexões 

crítico-criativas nos aspectos acadêmico, cultural, esportivo, artístico, político, científico e tecnológico. 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Realização do evento Recepção aos calouros, anual, em 

todos os Câmpus. (semana de recepção aos calouros) 
X X X X X 

Realização do JIUNI nas etapas locais e estadual.  X X X X X 

Renovação dos materiais esportivos a cada dois anos para 

todos os câmpus. 
X - X - X 

Garantir apoio aos eventos dos estudantes de cada câmpus.  X X X X X 

Realização, de eventos esportivos anuais, cultural e de lazer 

para integração entre a Unitins e outras universidades.   
-  X X X 

Realização anual de uma ação cultural de integração, em 

todos os câmpus.  - X X X X 

Objetivo -  Possibilitar atenção aos aspectos intelectual e mental dos (as) estudantes. 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Fortalecimento do Núcleo de Apoio Psicossocial e 

Educacional - NAPE nos câmpus Palmas e nos demais 

câmpus da UNITINS. 

X X X X X 

Objetivo - Contribuir para a redução das taxas de retenção e evasão. 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Garantia de, no mínimo, 10 bolsas PIBIC ou PIBITI ou 

PIBIEX ou Monitoria para cada câmpus. X X X X X 

Promoção de ações de Extensão para nivelamento e 

acompanhamento dos estudantes em cada câmpus. X X X X X 
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Creditação das ações de Extensão nos currículos dos cursos 

de Graduação   X X X 

Objetivo - Articular programas e projetos de assistência estudantil às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaboração e divulgação de uma cartilha informativa com os 

programas oferecidos pela universidade em todos os 

Câmpus. 

- - X X X 

Oferta de 45 bolsistas de Iniciação Científica em 2019 e 

ampliação em 100% até 2022. X X X X X 

Disponibilização de 10 bolsas de extensão em 2019 e 

ampliação em 100%até 2022. 

- 

 
X X X X 

Implantação da Escola de Línguas nos Câmpus de 

Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. 
- - X X X 

Disponibilização de, no mínimo, 08 bolsas de iniciação à 

docência - PIBID para acadêmicos dos cursos de licenciatura 

da IES em 2019 e ampliação em 100% até 2022. 

- X X X X 

Disponibilização de, no mínimo, 40 bolsas de monitoria para 

acadêmicos da IES. X X X X X 

Instituição da Política de Estágio Obrigatório e Não 

Obrigatório da Unitins.  

- 
X - - - 

Criação e implementação de unidade central de estágios. - 
X X X X 

Ampliação da oferta de Estágios Não Obrigatórios para 

estudantes da Unitins em 15% ao ano. - - X X X 

Objetivo - Garantir e ampliar as condições de permanência dos (as) estudantes da instituição no sentido 

de contribuir para a conclusão dos cursos na perspectiva da inclusão social, das ações afirmativas e da 

democratização do ensino. 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Garantia de acessibilidade em todos os câmpus, para que as 

pessoas com deficiência permaneçam na universidade. - - X X X 

Criação e implementação de programa de ações afirmativas 

que visem o respeito às diversidades e pluralidades de ideias. 
- X X X X 

Objetivo - Contribuir para a construção dos meios necessários ao pleno desempenho escolar e acadêmico 

dos (as) estudantes. 

METAS: 2018 2019 2020 2021 2022 

Realização de levantamento institucional para identificação 

e acompanhamento sistemático de estudantes que 

apresentem baixo desempenho acadêmico. 

- X X X X 

Objetivo - Fortalecer o diálogo com a representação estudantil, a área acadêmica e a sociedade civil. 

Desenvolvimento de ação anual que promova a interação dos 

estudantes com os conselhos profissionais em todos os 

câmpus. 
X X X X X 

Promoção da participação e/ou representação estudantil nos 

espaços de deliberação da Universidade.  X X X X X 

 

DCE – Diretório Central dos Estudantes 
O DCE é a entidade estudantil representante dos alunos de sua IES - Instituição de 

Ensino Superior seja ela, um Centro Universitário, uma Faculdade ou Universidades. 
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O DCE tem como funções a orientação do corpo discente para debater e se mobiliar 

a respeito de desafios e/ou problemas que estejam relacionados com sua Instituição. O DCE 

é a entidade estudantil que representa todos os câmpus da Instituição. 

DA – Diretório Acadêmico 
O Diretório Acadêmico é a parte responsável por representar os cursos, em relação 

aos interesses do seu câmpus, ou seja, melhorias na estrutura física, limpeza interna e 

externa, iluminação, acessibilidade, equipamentos de multimídia, informática, articulação 

quanto à participação dos acadêmicos em eventos fora do domicílio, além de outros 

assuntos acadêmicos. 

  

CA – Centro Acadêmico 
O Centro Acadêmico tem por finalidade representar os acadêmicos especificamente, 

em relação aos interesses do seu próprio curso, nos assuntos acadêmicos, organização de 

eventos relacionados ao curso, bem como a articulação nas participações em congressos, 

seminários fora do domicílio do seu câmpus. 

 

Política de acompanhamento dos egressos  
As políticas e as ações de acompanhamento dos egressos na Unitins se concretizam na 

forma de avaliações contínuas das condições de oferta dos cursos, pois o objetivo é formar 

profissionais capazes de se integrarem no mercado de trabalho. Nesse sentido, a Unitins 

procura aprimorar a formação oferecida aos alunos.  

Esse programa vai se constituir em uma ferramenta cujos dados e informações servirão 

para a autoavaliação da Universidade. Ressaltamos ainda, que é por meio dessa Política de 

Acompanhamento que a Unitins vai buscar dados sobre a inserção de seus egressos no 

mercado de trabalho,  ou seja é por meio dessas informações e dados que a IES tem a 

oportunidade de  acompanhar a trajetória profissional dos seus egressos (dos cursos de 

graduação e pós-graduação) identificando assim a evolução de sua situação no mercado de 

trabalho.  

Os resultados dessas avaliações promovidas junto aos egressos serão comparados com 

as avaliações dos cursos. Ciente do resultado dessas avaliações a Unitins pretende investir no 

aprimoramento e na melhoria de seus cursos e de seus egressos, por meio de uma série 

programas, capacitações, cujo objetivo é formação de profissionais cada vez mais 

qualificados e competentes para o exercício de suas atribuições, bem como a continuidade da 

relação institucional. Esses estudos comparativos entre a atuação do egresso e a formação 

recebida irão possibilitar a contínua avaliação dos cursos e da própria IES. 

A Universidade estadual do Tocantins - Unitins, ciente de sua missão institucional 

para com a formação de cidadãos qualificados e comprometidos com a sociedade, estabelece 

uma política de acompanhamento dos egressos dos cursos de graduação em conformidade 

com (SINAES). 

Em cumprimento de sua responsabilidade social, a Unitins está sempre buscando 

conhecer a situação profissional dos egressos, sua inserção no mundo do trabalho e os 

índices, de empregabilidade associada à sua formação profissional.  
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Para tanto, esta situação implica na obrigação social da universidade em ofertar uma 

educação superior de qualidade, integrada a um processo de indissociabilidade com a 

pesquisa e a extensão, e a implementação de políticas que estimulem o desenvolvimento de 

competências e de habilidades em conhecimentos acadêmicos aprendidos na universidade 

durante a graduação, em conformidade com a profissionalização. 

Desse modo, a política de acompanhamento do egresso da Unitins, representa a 

possibilidade de se ter um feedback acerca da formação ofertada. Portanto o objetivo é manter 

aberto o canal de comunicação, ou seja, fortalecer a relação com os egressos que concluíram 

seus cursos nessa Instituição. Esse retorno é importante para avaliar a qualidade dos cursos 

ofertados, para a formulação e implementação de políticas institucionais bem como para 

conhecer resultados do compromisso da missão da Unitins com as comunidades locais e 

regionais do Tocantins. 

A Pró-Reitoria de Graduação, responsável pela gestão da política de 

acompanhamento dos egressos, pretende nesse trabalho em parceria com as demais 

instâncias, propor constantemente, estratégias de planejamentos, pesquisas e ações que 

favoreçam os egressos da Unitins. 
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ENADE – Exame Nacional de Desempenho  dos Estudantes.   

Ciente da importância de se avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos 

cursos, bem como aferir o quanto o curso contribuiu no desenvolvimento pessoal e 

profissional do acadêmico, a Unitins desenvolve ações orientadas no que preceitua o  Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, no que tange especificamente ao 

Exame Nacional de desempenho de estudantes – ENADE. 

O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, conforme 

determina a Lei nº 10.861/2004. Assim, será registrada no histórico escolar do estudante a 

situação regular em relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, 

quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em 

regulamento. 

Objetivando acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares nos 

cursos de graduação, a Unitins possui um plano de ação  contendo metas orientadas para os 

cursos, contemplando o acadêmico ingressante e concluinte, apontando ações específicas 

para os cursos objeto do ciclo avaliativo do ano, conforme o cronograma do INEP. 

Seus resultados permitem a construção de referenciais que orientam a definição de 

ações voltadas à melhoria da qualidade dos cursos de graduação. 
  

 

10. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES 
 

10.1 Infraestrutura física e instalações acadêmicas 
Nos itens a seguir serão apresentadas as tabelas com detalhamento sobre a 

infraestrutura física da IES.  

Infraestrutura da Sede Administrativa – Reitoria em Palmas-TO 
A sede da reitoria da Universidade Estadual do Tocantins - Unitins está localizada em 

prédio próprio com área construída de 4.103,20m², na Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03, 

Cx. Postal 173 CEP.: 77020-122 – Palmas/TO, com dimensões suficientes para o bom 

andamento das atividades acadêmicas, como pode ser comprovado pelas descrições a seguir: 

 

TIPO IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 
CAPACIDADE 

ALUNOS/SALA 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

OBS 

Predial Auditório 01 170  264,34 - 

Predial Banheiros 12 - 156,90 - 

Predial 
Instalações 

Administrativas 
01 - 2891,08 - 

Predial Sala de Aula 01 42  - 
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Predial Elevador 01 06 - - 

Predial Circulação - - 336,16 - 

Predial Escada 02 - - - 

Predial Rampa de Acesso 01 - - - 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração/2018 

 

Câmpus Universitário de Araguatins-TO 
Para o funcionamento dos cursos presenciais a Unitins oferece um prédio provisório da 

rede estadual de ensino, tendo ainda, sua sede em prédio alugado situado na Rua Castelo 

Branco, Nova Araguatins, CEP: 77950-000 Araguatins-TO. Neste prédio encontram-se 

instalados: 

 

TIPO IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 

CAPACIDADE 

ALUNOS POR 

SALA 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

OBS. 

Predial 
Instalação 

Administrativa 
01 - 5,88 - 

Predial Banheiro 03  19,17  

Predial Biblioteca 01 - 28,00 - 

Predial Coordenação 02  16,29 - 

Predial Secretaria Acadêmica 01 - 9,36 - 

Predial Salas de Aula 08 42 392,00  

Predial Laboratório 01 - 12,74 - 

Predial Área de Convivência 01  30,29 - 

Predial Centro de Idiomas 01  4,9 - 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração/2018 

Câmpus Universitário de Augustinópolis-TO 
Para o funcionamento dos cursos presenciais a Unitins oferece um prédio da rede 

estadual de ensino, provisório, situado na Rua Pedro Ludovico, nº 535, bairro Bela Vista, 

CEP 77.960-000, Augustinópolis-TO. Neste prédio encontram-se instalados: 

 

 

TIPO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

CAPACIDAD

E ALUNOS 

POR SALA 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

 

OBS 

Predial 
Instalação 

Administrativa 
01 - 66,48 - 

Predial Banheiro 05  66,00  

Predial Biblioteca 01 - 67,75 - 

Predial Salas de Coordenações 03 - 49,39 - 

Predial Copa 01 - 7,80 - 

Predial Salas de Aula 16 42 1.239,05  

Predial Laboratório 01 - 48,60 - 

Predial 
Núcleo de Práticas 

Jurídicas 
01 - 64,22 - 

Predial Casa Práxis 01  43,50 - 

Predial Auditório 01 - 124,00 - 

Predial Circulação 01  620,00 - 

Predial Secretaria 01 - 18,61 - 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração/2018. 
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Câmpus Universitário de Dianópolis-TO 
Para o funcionamento dos cursos presenciais a Unitins oferece um prédio cedido pela 

rede municipal de ensino, provisório, e um prédio alugado situado na Praça Aurélio Antônio 

Araújo 02 Centro Dianópolis- TO CEP: 77300-000. Nesses prédios encontram-se instalados:  

 

 

TIPO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

CAPACIDADE 

ALUNO POR 

SALA 

ÁREA 

TOTAL 

(M²) 

 

OBS 

Predial 
Instalação 

Administrativa 
01 - 27,00 - 

Predial Banheiro 04  90,00  

Predial Biblioteca 01 - 12,00 - 

Predial Salas de Coordenações 03 - 24,00 - 

Predial Secretaria Acadêmica 01 - 24,00 - 

Predial Salas de Aula 12 42 756,00  

Predial Laboratório 01 - 12,74 - 

Predial Sala para Docentes 01 - 16,00 - 

Predial CPA 01 - 15,00 - 

Predial Salas de DCE e CAS 01 - 16,00  

Predial Coordenação Pedagógica 01 - 08.00 - 

Predial Área de Convivência 01 - 50,00 - 

Predial Xerox 01 - 16,00 - 

Predial Copa 01 - 10,00  

Predial Sala ASG 01 - 08,00 - 

Predial 
Depósito de Material de 

Limpeza 
01 - 04,00 - 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração/2018. 

 

Câmpus Universitário de Palmas-TO 
Para o funcionamento de seus cursos a Unitins oferece um prédio com três blocos de 

salas de aula e laboratórios no Câmpus Graciosa, prédio próprio situado na  Quadra 109 

Norte, Avenida NS 15, Lote: 09.Plano Diretor Norte, CEP: 77001-090, Palmas TO, com a 

seguinte estrutura: 

 

  Área total bloco A:      2.856,44 m² 

  Área total bloco B:      2.856,44 m² 

  Área total bloco C:      2.856,44 m² 

  Área total passarela:     489,40 m² 

  Área total construída: 9.058,72 m² 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração/2018. 

 

TIPO IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 
CAPACIDA 

DE ALUNO  

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

OBS 

Predial Sala de Aula 42 42 2553,60 - 

Predial Circulação 3 - 2584,86 - 

Predial Banheiros 6 - 300,00 - 
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Predial Laboratórios 7  477,65 - 

Predial Instalações Administrativas 1 - 59,40 - 

Predial Sala de Coordenação 2 - 34,2 - 

Predial Biblioteca 1 - 152,53 - 

Predial 
Sala Multimídia/ 

Auditório 
1 66 90,85 - 

Predial Elevador 3 - - - 

Predial Sala de Convivência 1 - 28,77 - 

Predial Arquivo Acadêmico 1 - 136,32 - 

Predial Almoxarifado 1 - 42,29  

Predial Copa 1 - 12,90 - 

Predial Sala de Reunião 1 - 29,88 - 

Predial Sala dos Professores 1 - 58,87 - 

Predial Sala da Reitora 1 - 16,9 - 

Predial Sala do NAPE 1 - 16,90 - 

Predial Sala Estágio/TCC 1 - 16,90 - 

Predial Ass.Pedagógica 1 - 17,00 - 

Predial Sala de Apoio aos Servidores 1  17,00  

Predial Secretaria Acadêmica 01 - 45,82 - 

Predial TI 02 - 34,84 - 

Predial Xerox 01 -- 15,95 - 

Predial Sala DCE/CA´S 02  34,84  

Predial Processamento Técnico 01 - 29,61 Biblioteca 

Predial Sala de Estudo Dirigido 
01 - 68,23 - 

Predial Coordenação Geral 01 - 60,18 - 

Predial Salas das Coordenações de 

Cursos EaD/UAB 
01 - 60,18 - 

Predial Sala para Arquivo da UAB 
01 - 60,18 - 

Predial Sala da Escola de Conselhos 
03  180,54 - 

Predial Diretoria do Câmpus 
01 - 17,10 - 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração/2018. 

 

10.2 Plano de expansão da infraestrutura física e Instalações durante a 

vigência do PDI 
A Universidade Estadual do Tocantins, como integrante do sistema de gestão das 

políticas públicas, utiliza-se do Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual como 

instrumentos, respectivamente, de planejamento e orçamento para a consecução dos objetivos 

e metas de governo. 

É por meio do orçamento público que as fontes de financiamento são alocadas em 

determinadas despesas, com o intuito de evidenciar os meios para atingir os objetivos 

públicos. Diante desses instrumentos de gestão orçamentária e de planejamento englobam 

recursos do tesouro estadual, receitas próprias de arrecadação, convênios federais (oriundos 

de programas de governos e emendas parlamentares impositivas) e emendas parlamentares 

estaduais. 
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A UNITINS no âmbito de expansão da infraestrutura física e Instalações estabelecem 

como objetivos e metas para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018 - 2022 as 

ações e serviços a seguir: 
 

OBJETIVO - Aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica dos câmpus universitários. 

METAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliação e melhoria  do parque tecnológico (dos laboratórios) 

dos câmpus Universitários.  
X X X X X 

Desenvolver continuamente projetos de pesquisa e inovação 

tecnológica. 
X X X X X 

Criação e estruturação de laboratórios que atendam as 

necessidades dos cursos de todos os câmpus da UNITINS. 
X X X X X 

Aprimoramento continuo dos equipamentos de multimídia dos 

câmpus universitários. 
X X X X X 

 

OBJETIVO - Garantir a expansão da UNITINS por meio da regionalização. 

METAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaboração de projetos de construção dos câmpus universitários 

nas cidades de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis.  
- X X - - 

Construção dos câmpus universitários nas cidades de Araguatins, 

Augustinópolis e Dianópolis. 
- -  X X 

Realização de estudo para mapear as demandas e potencialidades 

locais e regionais para criar novos cursos. 
X X - - - 

Desenvolvimento de projetos contínuos de expansão em parceria 

com as comunidades regionais. 
X X X X X 

* Utilização de recursos de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil S/A e emenda parlamentar da bancada 

federal. 

OBJETIVO - Ampliar e melhorar a infraestrutura física dos Câmpus universitários. 

METAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliação do câmpus de Palmas com a construção de biblioteca, 

área de convivência e quadra de esportes. 
- - - X X 

Aquisição continua de mobiliário, maquinário, equipamentos e 

material didático, pedagógico e tecnológico para os câmpus 

universitários. 

X X X X X 

Garantia de ônibus para o desenvolvimento dos trabalhos de 

campo universitários. 
- - - X X 

Aquisição contínua de equipamentos de ar condicionado para os 

laboratórios, bibliotecas, salas de aulas e outros ambientes 

acadêmicos. 

X X X X X 

* Utilização de recursos de emenda parlamentar da bancada federal e estadual. 

As informações a seguir apresentam detalhamento sobre o plano de expansão da 

infraestrutura física e instalações nos seguintes aspectos: bibliotecas; laboratórios; auditórios; 

salas de aula; instalações administrativas e outros.  
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Expansão Câmpus Graciosa: 

TIPO IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 

CAPACIDADE 

ALUNOS 

POR SALA 

ÁREA 

TOTA

L (m²) 

OBS 

Predial Lanchonete 01 - 99,92 
Adaptação de 

Espaço Existente 

Predial 

Ativação das salas 

de aulas que estão 

desativadas 

Todas do Bloco C e 

algumas do Bloco 

B 

- - 

Instalação: 

Ar-condicionado, 

cadeiras,  

mesa,  

Datashow 

Lousa (de vidro) 

Predial Biblioteca 01 300  

Adaptação de 

espaço existente ou 

novo espaço 

Predial Auditório 01 90 90,62 
Adaptação de 

espaço existente 

Predial Ginásio 01 200 800 Construção 

- 

Pavimentação das 

vias de acesso e 

estacionamento 

01 - - Conforme projeto 

Fonte: Câmpus Palmas/2018. 

 

Previsão de Construção do Câmpus de Araguatins, com área a ser construída de aproximadamente 

1.550m², com a seguinte estrutura: 

                                                          Bloco: A e B 

Quantidade Salas 

01 Almoxarifado 

01 Xerox 

01 Sala dos Professores 

01 Copa 

01  CPD 

01 Apoio Técnico de Informática 

01 DML – Depósito de Material de Limpeza 

01 Secretaria Acadêmica 

01 Arquivo Acadêmico 

01 Áreas de Convivência 

01 Sala da Diretoria do Câmpus 

01 Sala do Apoio Administrativo 

03 Coordenações Letras/Pedagogia/Ed. Fisica 

02 Banheiros Masc./Fem. 

01 Sala Multimídia 

         12 Salas de Aula 

          01 NAPE 

01 Laboratório 

01 Biblioteca 

01 Brinquedoteca 

01 Ginásio de Esportes 

01 Auditório 

01 SALA DCE/CA 

01 Sala de Reuniões 

01 Lanchonete 

OBS. A UNITINS almeja iniciar a construção do Câmpus até o final da vigência deste PDI.  

Fonte: Câmpus Araguatins/2018. 
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Previsão de Construção do Câmpus de Augustinópolis, com área a ser construída de aproximadamente 

2.500,00m², com a seguinte estrutura: 

                                                          Bloco: A e B 

Quantidade Salas 

01 Almoxarifado 

01 Xerox 

01 Sala dos Professores 

01 Copa 

01   CPD 

01 Sala de Apoio Técnico de Informática 

01 DML – Depósito Material de Limpeza 

01 Secretaria Acadêmica 

01 Arquivo Acadêmico 

01 Área de Convivência 

01 Sala da Diretoria do Câmpus 

05 Sala do Apoio Administrativo 

04 Coordenações 

01 NAPE 

         02 Banheiros Masc./Fem. 

01 Sala de Multimídia 

                

24 

Salas de Aula 

04 Laboratórios 

01 Biblioteca 

01 Auditório 

01 Sala DCE/CA 

01 Sala para Reuniões 

01 Ginásio 

01 Lanchonete 

OBS. A UNITINS almeja iniciar a construção  do Câmpus até o final da vigência deste PDI. 

            Fonte: Câmpus Augustinópolis/2018. 

 

Previsão de Construção do Câmpus de Dianópolis, com área construída de aproximadamente 1.550m², 
com a seguinte estrutura: 

                                                          Bloco: A e B 

Quantidade Salas 

01 Almoxarifado 

01 Xerox 

01 Sala dos Professores 

01 Copa 

01   CPD 

01 Apoio Técnico de Informática 

01 DML – Depósito de Material de Limpeza 

01 Secretaria Acadêmica 

01 Arquivo Acadêmico 

01 Área de Convivência 

01 Sala da Diretoria do Câmpus 

01 Sala do Apoio Administrativo 

04 Coordenações 
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01 NAPE 

                

03 

Banheiros Masc./Fem. 

01 Sala Multimídia 

                

12 

Salas de Aula 

01 Laboratórios 

01 Biblioteca 

01 Ginásio de Esportes 

01 Auditório 

01 Sala DCE/CA 

01 Sala de Reuniões 

01 Lanchonete 

OBS. A UNITINS almeja iniciar a construção  do Câmpus até o final da vigência deste PDI. 

Fonte: Câmpus Dianópolis/2018. 

 

CCA – Complexo de Ciências Agrárias - Unitins-Agro   

Construção do CTC Agro Centro de Treinamento em Capacitação Agropecuária com 
559,69m² no Complexo de Ciências Agrárias, para que todas as instalações de pesquisa 
agropecuária estejam interligadas, sendo: 

                                                          Bloco: A, B e C 

Quantidade Salas 

10 Salas de Aulas 

01 Biblioteca 

01 Sala de Mídia 

02 Coordenações 

02 Laboratórios 

01 Auditório 

02 Banheiros 

01  Área de Convivência 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018 

 

Complexo de Ciências Agrárias – CCA – Palmas-TO 
Situado na Rodovia TO 010, km 23, estrada vicinal a 8km, no Centro Agrotecnológico 

de Palmas-TO. O CCA – Complexo de Ciências Agrárias apresenta as seguintes instalações: 

 

TIPO IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE 
CAPACIDADE 

ALUNOS/SALA 

ÁREA 

TOTAL 

(m²) 

OBS 

Predial Administração 01 - 29,90  

Predial Laboratórios 26 - 1338,10 - 

Predial Banheiros 14 - 83,74 - 

Predial Circulação 06 - 692,65 - 

Predial Hall 6 - 614,96 - 

Predial Refeitório 01 - 105,12  

Predial Plataforma 01 - - - 

Predial Galpão 01 - 830,00 -- 

Predial 
Viveiro de 

Mudas 
02 - 600,00 

- 

Predial Aviário 01 - 136,22 - 

Predial 
Casa DeCasa de  

Vegetação 
02 - 360,00 

- 

Predial Aprisco 01 - 93,89 - 
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Predial Alojamento 01 16 153,24 - 

Predial Biofábrica 01 - 91,64 - 

Predial Coordenação 04 - 78,00  

Predial Sala de Pesquisador 14 - 152,53 - 

Predial Escada 01 - - - 

Predial Sala de Reunião 01 - 29,38 - 

Predial Protocolo  01 - 07,20 - 

Predial Copa 01 - 7,20 - 

Predial Apoio Técnico de 

Informática 
02 - 14,40 

- 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018 

LARA-  Laboratório de Referência Animal em Araguaína-TO  

Situado na Rua 04, quadra 11 lote 04 loteamento José Ferreira Araguaína-TO,  terreno 
urbano com área de 2068,00m² , com a seguinte estrutura: 

 
                                                          Laboratório Lara 

Quantidade Salas 

01 Almoxarifado 

01 Rede de Frios 

01 Sala de Experimentação 

01 Copa 

01 Sala de Análise Físico Químico 

01 Sala de Esterelização/Secagem 

02 DML – Depósito Material de Limpeza 

01 Sala de Descontaminação 

03 Circulação 

01 Sala de Triagem 

01 Consultório de Coleta 

01 Sala do Apoio Administrativo 

01 Sala de Reciclagem de Materiais 

01 Sala de Sorologia e Imonulogia 

01 Sala Escura 

01 Sala de Biotecnologia 

01 Sala de Extração DNA 

01 Sala de Fotodoc 

01 Sala de Reprodução 

01 Varanda 

01 Hall 

01 Recepção 

01 Vestiário Feminino 

01 Vestiário Masculino 

03 Salas de Pesquisadores 

OBS. Existe a previsão de ampliação desse laboratório. 

            Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018 
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Laboratórios 

Laboratórios do Complexo de Ciências Agrárias – CCA – Palmas-TO. 
IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Laboratório Biofábrica 
Tem por finalidade a criação, multiplicação e manutenção de 

fungos e insetos para controle biológico 

Laboratório de Biodiversidade 
Tem por finalidade de conhecimento da diversidade da fauna de 

vertebrados silvestres. 

Laboratório de Diagnose Animal Tem por finalidades análises e diagnósticos de sanidade animal. 

Laboratório de Entomologia 

Visa fornecer informações qualificadas sobre a importância do 

estudo dos insetos na agricultura; aspectos de sua morfologia, 

anatomia, fisiologia e taxonomia dos insetos, servindo de base para 

a disciplina de Entomologia Agrícola. 

Laboratório de Germoplasma 
Serve como um reservatório de genes aos quais os melioristas podem 

acessar quando precisam resolver problemas específicos. 

Laboratório de Hidrologia 

Contribui com soluções tecnológicas para a gestão de recursos 

hídricos, licenciamento ambiental, monitoramento hidrológico, 

meteorológico, sedimentológico e qualidade das águas em rios, 

lagos, reservatórios e aquíferos. 

Laboratório de Sementes 
Visa a definição, estudo das partes constituintes e classificação das 

sementes. 

Laboratório Agroambiental 
Tem por finalidade a realização de análises químicas de solo, 

biogeoquímica e agroecologia. 

Laboratório de Diagnose de Plantas 

Desenvolve atividades de pesquisas para a diagnose de doenças de 

plantas causadas por bactérias, fungos e nematoides, bem como 

análises patológicas de sementes. 

OBS. Existe a previsão de ampliação desse laboratório. 

            Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018 

 
 

Laboratórios do Câmpus Universitário de Araguatins-TO 
LOCAL QUANTIDADE 

Laboratório de informática 09 computadores com acesso a internet 

 

Laboratórios do Câmpus Universitário de Augustinópolis-TO 
LOCAL QUANTIDADE 

Laboratório de informática 15 computadores com acesso a internet 

Laboratório de enfermagem(terceirizado)  

● Semiotécnica e Semiologia 
● Anatomia 
● Multidisciplinar 

06 microscópios óptico 

01 centrífuga 

01 estufa de secagem 

01 estufa bacteriológica 

01 agitador de kline 

01 banho maria 

03 balões volumétricos 

06 pipetas volumétricas 

05 armários 

10 tubos de ensaio 

02 caixas de lamínulas 

01 caixa de lâmina 

01 caixa de lâmina de histologia 

04 armários grandes 
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Laboratório de Educação Especial. 
          A Constituição da República Federativa do Brasil/1988, especialmente no inciso IV, 

do artigo 208, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), 

particularmente no artigo 59, inciso I, juntamente com as Diretrizes Nacionais para Educação 

Especial na Educação Básica (Resolução número 2/2001), versam sobre a necessidade de 

ajuda técnica, além de elementos que permitem compensar uma ou mais limitações 

funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa com deficiência, ou aquelas que 

possuem algum tipo de limitação de aprendizagem, com o objetivo de lhes permitir superar 

as barreiras. 

Nesse sentido, a formação dos profissionais que lidarão diretamente com as mais 

diversas demandas dentro do sistema educacional, deve estar pautada no aspecto inclusivo, 

construindo olhares e atitudes, que possibilitem o atendimento escolar de pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, 

almejando de lhes garantir qualidade de ensino. 

Deve se partir da premissa que com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) têm 

por direto a matrícula nas escolas regulares e garantida a igualdade de condições para o 

acesso e para a permanência na escola, através de “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

Além disso, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) especificou a necessidade de garantir, entre outras coisas, a “formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e demais profissional da educação 

para a inclusão escolar” (BRASIL, 2008a, p. 08). 

         Desta forma, a implantação do Laboratório de Educação Especial da Universidade 

Estadual do Tocantins, promoverá, além de uma aprendizagem significativa, uma prática 

pedagógica concreta que dará suporte ao curso de Pedagogia e poderá ajudar no 

desenvolvimento da competência necessária a formação do futuro profissional de Educação. 

         O Programa de Implantação do Laboratório de Educação Especial consiste na 

construção de um novo espaço institucional, que pretende agregar projetos de ensino, 

pesquisa e extensão visando investigar formas de oferecimento de apoio pedagógico às 

pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais no âmbito da UNITINS. 

O Laboratório de Educação Especial  da Universidade Estadual do Tocantins, tem 

como objetivos: 

1.        Oferecer opções de estágios aos estudantes dos cursos de Pedagogia e 

Licenciatura da UNITINS, garantindo supervisão aos estagiários; 

2.        Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas de educação 

especial e com movimentos sociais com a finalidade de abrir frentes para a realização de 

outros estágios; 

3.        Desenvolver conhecimentos sobre a elaboração de materiais pedagógicos de 

apoio a pessoas com deficiência e outras necessidades educacionais especiais; produzir, 

analisar, catalogar e disponibilizar tipos variados de materiais didáticos, equipamentos 

especiais, literatura específica e outros tipos de documentos (DVD, fitas VHS, relatórios de 

pesquisa, teses e dissertações etc.).  

4.        Implantação do Atendimento Educacional especializado, por meio da 

implantação de salas de recursos multifuncionais, fortalecendo o processo de inclusão de 

alunos da UNITINS nas classes comuns de ensino regular; 

5.        Oferecer formação para profissionais e comunidade, que se pautem em temas 

sobre a inclusão na sociedade, orientando e capacitando, oferecendo-lhes elementos de 

reflexão, sensibilização e domínio de práticas pedagógicas e de atitudes sociais concernentes 

à construção de processos de inclusão escolar; 
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6.         Planejar e realizar palestras, seminários, encontros, cine-debate, cursos e 

oficinas sobre Educação Inclusiva. 

A relevância do Laboratório também será a de constituir como um núcleo de estudos e 

pesquisas, por meio de trabalhos e projetos desenvolvidos pelos docentes e discentes 

envolvidos nas diferentes ações de inclusão da Universidade. Essa perspectiva  consolidará 

a produção científica em ensino, aprendizagem e educação da Unitins, consolidando o 

Campus enquanto referência científica e polo difusor e construtor de conhecimento em 

Educação Especial. 

            O Laboratório de Educação Inclusiva da Unitins permitirá a instituição educar e 

promover educação na perspectiva da diversidade, respondendo a uma demanda social e 

ainda pouco assistida no Estado do Tocantins, se constituindo como uma instância em que 

são desenvolvidas ações nos âmbitos legais, tecnológicos, pedagógicos, psicológicos e 

institucionais, atendendo a uma significativa parcela da população que requer diversos tipos 

de apoios à sua aprendizagem para concretização de sua formação acadêmica e a outras 

necessidades que emergem do paradigma inclusivo no contexto da sociedade contemporânea. 

  

 

Laboratórios do Câmpus Universitário de Dianópolis-TO 
LOCAL QUANTIDADE 

Laboratório de informática 10 computadores com acesso a internet 

 

Laboratórios do Câmpus Universitário de Palmas-TO 
LOCAL QUANTIDADE 

Laboratório de informática I 37 computadores com acesso a internet 

Laboratório de informática II 13 computadores com acesso a internet 

Laboratório de informática III  20 computadores Apple Mac mini 

Laboratório de Hardware 08 computadores 

Laboratório de Microscópios 25 lupas e 12 Microscópios 

 

Previsão de expansão dos laboratórios  
Câmpus Palmas 

LOCAL QUANTIDADE 

Laboratório de informática IV 

 
20 computadores com acesso a internet  

Laboratório de informática V 13 computadores com acesso a internet  

 

 

Infraestrutura física da UNITINS-Agro, sede do Centro de Pesquisas 

Agroambiental da Várzea – CPAV, em Formoso do Araguaia-TO 
Situado na Rodovia 070, Km 20, estrada Vicinal a 12 km (ao lado da Agrovila 

Cooperformoso -   Imóvel rural destacada da gleba denominada Projeto Rio Formoso). O 

CPAV é um espaço reservado para o desenvolvimento de pesquisas, validações de 

tecnologias, produção e grãos/sementes, estágios para estudantes de colégios agrícolas, 
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faculdades de Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, treinamentos para 

técnicos, agricultores na região da várzea tropical, etc. Conta com as seguintes instalações: 
 

 

INSTALAÇÕES QUANTIDADE Área (m²) 2018 

Banheiros 5 40,75 40,75 

Instalações administrativas 04 672,34 672,34 

Refeitório  1 77,61 77,61 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018. 

 

Infraestrutura física da sede do Núcleo de Zoologia e Taxidermia – NUZT 

(Museu de Zoologia), em Porto Nacional-TO 
 

Situado na Av. Presidente Kennedy, Nº 1055, Centro, Cep.: 77.500-000,  Porto 

Nacional-TO. O Núcleo de Zoologia e Taxidermia foi implantado em 1995, pelo professor 

José Hidasi. Possui riquíssima coleção taxonômica formada por mais de três mil exemplares, 

entre aves, mamíferos, répteis, peixes, moluscos e artrópodes. Parte de seu acervo está 

exposta ao público ou é apresentada em eventos itinerantes. As demais peças estão 

direcionadas para a pesquisa científica e o trabalho de Educação Ambiental. Atualmente, o 

Museu recebe animais mortos por acidentes para o trabalho de taxidermia e como meio de 

preservação da fauna regional.  

 

INSTALAÇÕES QUANTIDADE Área (m²) 2018 

Banheiros 3 9,56 9,56 

Laboratórios 2 31,49 31,49 

Sala de coleção científica 1 71,55 71,55 

Instalações administrativas 1 720,00 720,00 

  Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018. 

 

Infraestrutura física da sede do Núcleo Tocantinense de Arqueologia – Nuta, 

em Porto Nacional-TO 

Situado no Anel Viário, Rodovia TO 050,Terreno Urbano Quadra 20, Lote 27, 28, 62, 

63, 64, 65, 66 e 67, Setor Jardim dos Ipês, Cep.: 77.500-000, Porto Nacional-TO. A 

UNITINS/Nuta foi criada pela Fundação Universidade do Tocantins, através da Instrução 

Normativa nº. 14/99 de 22 de dezembro de 1999, tendo como mentor o arqueólogo Marcos 

Zimmermann, professor dessa instituição. O Núcleo de Arqueologia coordena, desenvolve, 

orienta e executa estudos e pesquisas na área específica de Arqueologia, na área de 

Patrimônio Histórico Cultural e Natural e na área de Paleontologia, tendo como apoio 

técnico/científico as áreas de Antropologia, História, Educação, as Ciências do Meio 

Ambiente (Geografia e Biologia) entre outras áreas afins. 
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INSTALAÇÕES QUANTIDADE Área (m²) 2018 

Banheiros 3 21,20 9,56 

Laboratórios 1 157,50 157,50 

Sala de coleção  1 82,60 82,60 

Instalações administrativas 1 73,20 73,20 

Auditório 1 83,00 83,00 

Acervo Técnico 1 110,00 110,00 

Garagem 1 240,00 240,00 

  Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018. 

 

Infraestrutura física da Sede do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos 

Hídricos – Nemet/RH, em Palmas-TO  
Situado na Qd. 1102 Sul, AV. Joaquim Teotônio Segurado, LT. 1/2, Plano Diretor Sul, 

CEP:     77024-002 / Palmas-TO. O Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos 

realiza pesquisas sobre clima, qualidade da água e demais sistemas hídricos fundamentais 

para o desenvolvimento dos setores da agropecuária, de abastecimento e elétrico, além do 

repasse de dados referentes às condições de tempo meteorológico pela estruturação dessas 

estações.  

 

Laboratório de Liminologia e Hidrologia – Nemet/RH 
Descrição 

O laboratório de Hidrologia e Liminologia destina-se à realização de trabalhos na área 

de hidrometria aplicada de levantamentos topobatimétricos de seções medidoras de vazão, 

medição de vazão, coleta e análise de sedimentos. Os ensaios visam a determinar a qualidade 

e a potabilidade das águas superficiais e subterrâneas, assim como a balneabilidade das 

praias, podendo ainda determinar parâmetros para a irrigação e aquicultura. 

Serviços oferecidos: Análises indicadoras de parâmetros físicos, químicos e biológicos 

da água. Monitoramento e avaliação da qualidade da água de represas, lagos e canais de 

irrigação. Algumas das análises que podem ser realizadas são: temperatura da água (ºC); 

oxigênio dissolvido – OD (MG/L); transparência (m); turbidez (NTU); pH; condutividade 

(MS/cm); DBO (MG/L); nitrogênio total (mg/L); amônia (MG/L); nitrato (MG/L); nitrito 

(MG/L); fósforo total (MG/L); fosfato inorgânico (mg/L); fosfato dissolvido (solúvel reativo) 

(MG/L); sólidos totais em suspensão; coliformes totais (NMP/100mL); clorofila total 

(MG/L); sólidos totais dissolvidos; composição do fitoplâncton e zooplâncton, macrófitas 

aquáticas; vazão, estimativa de produção de sedimentos e granulometria de sedimentos. 

 

Infraestrutura física da sede do Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do 

Desempenho Ambiental – Nudam, em Palmas-TO 
Situado na Quadra 1102 Sul, AV. Joaquim Teotônio Segurado, LT. 1/2, Plano Diretor 

Sul, Cep: 77024-002 / Palmas-TO. O Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do 

Desempenho Ambiental sistematiza e opera construções conceituais e metodológicas 
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voltadas à avaliação do desempenho ambiental em processos produtivos. O significado de 

ambiente como estado consciente e de meio como recurso à promoção do estado significante 

são conceitos centrais no exercício de sua missão institucional: melhorar o desempenho 

humano em dispor de meios, para mais seres humanos poderem viver em ambientes 

melhores. Fundado em seus conceitos orientadores, o Nudam vem atuando em pesquisa e 

desenvolvimento de procedimentos de Educação Ambiental, Desenvolvimento Rural, 

Inovação Tecnológica e Indicadores de Sustentabilidade.  

Atualmente dispõe de uma área de 42 m² junto à sede da Unitins em Palmas, sendo 

18,5 m² utilizados como sala da coordenação e gerência administrativa, e os 23,5 m² restantes, 

como sala dos pesquisadores.  

 

10.3 Apoio à Pesquisa e ao Ensino 

Centro Agroambiental do Cerrado 
Em abril de 2004, no Centro Agrotecnológico de Palmas, foi criado o Complexo de 

Ciências Agrárias – CCA, resultante do Acordo entre Seagro e a Fundação Universidade do 

Tocantins. O CCA é um Centro de Pesquisa Agroambiental, situado na cidade de Palmas, 

vinculado à estrutura da UNITINS-Agro. Atualmente é composto pelos seguintes 

laboratórios: (1) entomologia;(2) herbário; (3) fitotecnia; (4) limnologia/hidrologia; (5) solos; 

(6) análise de mel; (7) fitopatologia; (8) preparo de experimentos; (9) produção animal; (10) 

insetário; (11) Fazendinha Agroecológica; (12) Módulo em Apicultura e Módulo de 

Caprinocultura. A Unitins-Agro tem como objetivo tornar o CCA um centro de referência 

regional em ensino, pesquisa, capacitação e transferência de tecnologias.   
 

Laboratório de Entomologia – UNITINS-Agro  
Esse laboratório desenvolve atividades nas áreas de entomologia, em convênio com a 

Adapec, Ruraltins, DFA e outros de modo a apoiar o produtor rural. 

Serviços oferecidos: Detecção e identificação de insetos causadores de danos em 

sementes, folhas, flores, ramos, caules, frutos e raízes; emissão de laudos técnicos com 

informações sobre insetos-pragas, danos por eles causados e métodos de controle disponíveis; 

condução e/ou acompanhamento de ensaios com agrotóxicos e emissão de laudos técnicos; 

trabalhos de controle de pragas e doenças serão focados no manejo integrado desses 

organismos, em atividades voltadas para o agronegócio ou para a agricultura familiar; 

caracterização de populações de pragas e diagnose; desenvolvimento de atividades de 

pesquisa na área de fitossanidade; treinamento em nível de extensão na área.  

 

Formas de manutenção e atualização do laboratório  

A manutenção e a atualização do laboratório são realizadas com recursos próprios e de 

projetos aprovados em órgãos de fomento.  

  

Laboratório Herbário – UNITINS-Agro  

Descrição 
Um herbário constitui uma coleção de plantas secas, montada de forma especial, 

destinada a servir como uma fonte de documentação permanente. As coleções de herbário 

constituem a mais poderosa ferramenta para o conhecimento sistemático e o entendimento 

das relações evolutivas e fitogeográficas da flora de uma determinada área, região ou 

continente. 

 

Serviços oferecidos  
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Documentação de coleções científicas permanentes da flora do Estado; treinamento de 

estudantes e técnicos no reconhecimento da flora regional; referência para o desenvolvimento 

de pesquisa, teses, dissertações e monografias sobre os mais variados aspectos da botânica, 

como taxonomia, morfologia, fisiologia, ecologia, fenologia, evolução, fitogeografia e a 

etnobotânica; local de visitação de estudantes da rede pública e privada. 

 

 

 

Formas de manutenção e atualização do laboratório  

A manutenção e atualização do laboratório são realizadas com recursos próprios e de 

projetos aprovados em órgãos de fomento. 

 

Laboratório de Fitotecnia – UNITINS-Agro  

Descrição 
Esse núcleo tem suas atividades ligadas ao viveiro de mudas e a estufa climatizada. 

Serviços oferecidos  

Análises de germinação, vigor e sanidade de sementes, processamento e armazenagem 

de sementes de espécies florísticas nativas coletadas na região de cerrados e outros ecótonos.  

 

Laboratório de Solos UNITINS-Agro  

Descrição  

Esse laboratório tem por finalidade a realização de análises químicas e físicas de solo. 

 

Serviços oferecidos 

Análise química e física do solo; verificar a necessidade de aplicação de corretivos, 

recomendações de nutrientes a fim de permitir cálculos precisos das doses a serem utilizadas; 

subsídios para descrição e classificação de solos em levantamentos pedológicos; informações 

relacionadas ao manejo do solo etc.. 

Formas de manutenção e atualização do laboratório 
A manutenção e a atualização do laboratório são realizadas com recursos próprios e de 

projetos aprovados em órgãos de fomento.  

 

Laboratório de Análise de Mel – Unitins  

Descrição  

Com o objetivo de viabilizar o atendimento de demandas dos setores público e privado 

por serviços laboratoriais, implantou-se o Laboratório de análise de mel no Complexo de 

Ciências Agrárias de Palmas – CCA, que possibilita maior integração com a sociedade, além 

de apoiar a realização de pesquisas científicas e estudos que visam ao aprimoramento do 

ensino, da pesquisa e da extensão e à responsabilidade social na prestação de serviços pela 

Unitins, Ruraltins e Seagro. 

O controle da qualidade do laboratório de análise de mel adota o Programa de 

Qualidade das Normas de Análises Bromatológicas e do Codex Alimentarius Comission – 

CAC. Portanto, tem-se uma infraestrutura laboratorial, protocolos analíticos e equipamentos 

disponíveis que permitem alcançar um padrão mínimo, aceitável para criação de um selo de 

qualidade a ser reconhecido por órgãos estaduais e federais, aos quais compete o controle e 

a fiscalização da qualidade dos méis produzidos no estado do Tocantins. 

Serviços oferecidos 
Análises físico-químicas dos méis realizadas: umidade (%); cor (nm); condutividade 

elétrica (mS); proteína (%); teor de cinzas (%); pH, acidez (meq/kg); índice de formol 
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(ml/kg); diástase (escala de Gothe); hidroximetilfurfural (mg/kg); açúcares totais, açúcares 

redutores e sacarose (%); viscosidade; análises polínicas e análises de micro-organismos. 

Formas de manutenção e atualização do laboratório 
A manutenção e atualização do laboratório são realizadas com recursos próprios e de 

projetos aprovados em órgãos de fomento.  

 

 

Laboratório de Fitopatologia – UNITINS-Agro  

Descrição  

Neste laboratório, são realizadas atividades de pesquisa referentes a projetos em 

andamento relacionados a culturas de grãos e fruticultura.  

Serviços oferecidos 
Avaliação da resistência a patógenos como fungos e bactérias. Cultivo e 

armazenamento desses patógenos e inoculação para teste de resistência. Melhoramento 

genético vegetal visando à resistência das plantas às doenças mais limitantes de ocorrência 

no trópico-úmido. 

 

Sala de Preparos de Experimentos – UNITINS-Agro  

Descrição/serviços oferecidos 
Esse espaço destina-se às atividades de preparo e avaliação dos diversos experimentos 

realizados pelos pesquisadores da UNITINS-Agro tanto no Complexo de Ciências Agrárias 

de Palmas – CCA como de materiais advindos de outros e realizados em diferentes 

municípios. 

 

Laboratório de Produção Animal – UNITINS-Agro  

Descrição  

No laboratório, são desenvolvidas atividades nas áreas de parasitologia veterinária e de 

doenças infectocontagiosas em parceria com a Secretária de Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (Seagro) e com o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Tocantins 

(Ruraltins).  

Serviços oferecidos 
Exames de OPG (ovos por grama de fezes), coprocultura e identificação de parasitos 

dos animais domésticos. Essas pesquisas têm como objetivo identificar parasitos resistentes 

aos vermífugos, determinar a ocorrência de vermes e controlar infestação nos animais. 

Processamento de sangue para obtenção de soro para exames de doenças infectocontagiosas 

dos animais domésticos ou plasma para dosagem hormonal. 

 

Formas de manutenção e atualização do laboratório 

A manutenção e atualização do laboratório são realizadas com recursos próprios. 

 

Insetário – UNITINS-Agro 

Descrição  

Desenvolve métodos alternativos para o controle das principais pragas e doenças das 

culturas e criações, que se caracterizam pela simplicidade operacional, pelo baixo custo e por 

não deixarem resíduos tóxicos nos alimentos e no meio ambiente. 

 

Serviços oferecidos 
Alternativas de controle de insetos. 

Formas de manutenção e atualização do laboratório 
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A manutenção e atualização do laboratório são realizadas com recursos próprios e de 

projetos aprovados em órgãos de fomento.  

 

Sipa – Sistema Integrado de Pesquisa em Produção Agroecológica (Fazendinha 

Agroecológica de Palmas) 
 

Descrição  

Atualmente o estado do Tocantins é uma das mais promissoras fronteiras agrícolas do 

Brasil. Embora fisicamente esteja mais relacionada ao bioma Cerrado, sua localização 

encontra-se na região ecotonal Cerrado-Amazônia, tornando necessário que ações antrópicas 

de uso do solo e recursos naturais sejam realizadas de forma consciente e sustentável, 

requerendo, dessa maneira, um modelo de produção que demandará a geração de tecnologias 

com base em conhecimentos e métodos ecológicos modernos. 

O Sistema Integrado de Pesquisa em Produção Agroecológica tem como objetivo o 

fortalecimento e a estruturação da Fazendinha Agroecológica de Palmas, que consiste em um 

espaço com enfoque sistêmico, programado com base na integração lavoura-pecuária, 

envolvendo plena diversificação nas explorações vegetal e animal, em que se congregam 

ensino e pesquisa, aliados à capacitação em agroecologia, sendo um gerador de conhecimento 

que proporcionará inovação e bases científicas para o avanço tecnológico da agricultura 

alternativa no estado do Tocantins. 

Serviços oferecidos 
Os trabalhos com o plantio direto em hortaliças e agricultura orgânica desenvolvidos 

na Fazendinha Agroecológica são considerados de referência para o manejo e a exploração 

autossustentável dos setores agropecuários. As pesquisas desenvolvidas nesse local dão um 

grande suporte para geração e adaptação de tecnologias para a agricultura familiar, tornando-

se referência em tecnologias para a produção orgânica de alimentos, fato que contribui para 

a preservação do meio ambiente, a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e a 

ampliação da oferta de alimentos saudáveis para a população tocantinense.  

Formas de manutenção e atualização do laboratório 
A manutenção e atualização da Fazendinha são realizadas com recursos próprios e de 

projetos aprovados em órgãos de fomento.  

 

Centro de Pesquisa Agroambiental da Várzea 

O Centro de Pesquisa Agroambiental da Várzea – CPAV está localizado na primeira 

etapa do Projeto Rio Formoso, a 36 km da cidade de Formoso do Araguaia. É composto por 

laboratórios multiusuários, galpões de apoio e campo experimental. A área reservada para 

produção e pesquisa é totalmente sistematizada para cultivo de arroz irrigado por inundação 

no período da safra, sendo explorada na entressafra com outras culturas (soja, milho, girassol, 

melancia, tomate etc.), por meio do sistema de subirrigação (elevação do lençol freático). 

Nesse Centro, são desenvolvidas pesquisas voltadas ao meio ambiente para as demandas e 

potencialidades do Estado. Entre elas, pesquisas com arroz (irrigado) e melhoramento de soja 

e feijão na entressafra, uma vez que esse local é o único liberado pelo Ministério da 

Agricultura para cultivo de soja na entressafra.  Área administrativa constituída de sete 

prédios, composta por galpão de máquinas, oficina, armazém de insumos agrícolas, curral 

para bovinos e escritório administrativo; alojamento para aproximadamente 25 (vinte e cinco) 

pessoas, laboratório de sementes; restaurante para funcionários e estudantes; casa para 

professores e pesquisadores; casa para funcionários; casa para estudantes-estagiários. 

 

Formas de manutenção e atualização do laboratório 



 

143 

 
 

As atividades de pesquisa no CPAV são realizadas com recursos próprios e de projetos 

aprovados em órgãos de fomento.  

Unidade de Processamento de Babaçu situado em São Miguel do Tocantins, na Região 

do Bico do Papagaio. 

A UNITINS possui uma microusina de processamento do coco babaçu – UPB, no 

Projeto de Assentamento Pontal (Povoado Sete Barracas) em São Miguel do Tocantins, na 

Região do Bico do Papagaio, que tem o objetivo de produzir energia elétrica, óleo, farelo 

proteico, mesocarpo e carvão, para atender especialmente a alguns projetos de assentamento 

rural e atividades de pesquisa. A implantação contou com recursos financeiros do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

 

Formas de manutenção e atualização do laboratório 
Por meio de convênio com a Associação Clube Agrícola Sete Barracas – CASB, em 

parceria com o governo do estado do Tocantins, está sendo mantido com recursos próprios 

da instituição (mantém um funcionário), com fomento e projetos não reembolsáveis.  

 

Núcleo de Educação Ambiental – NEA/Nudam/Unitins  

Situado no Município de Aguiarnópolis - TO 

No início do Programa de Educação Ambiental do AHE Estreito, executado pelo 

Nudam/UNITINS, entre as condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental (Ibama), foi 

estabelecido por parte do empreendedor (Ceste) compromisso de implantar o Núcleo de 

Educação Ambiental em Aguiarnópolis - TO. Trata-se de um espaço físico com 240 m2 

divididos em sala de exposição, sala da equipe técnica, miniauditório, biblioteca, área de 

convivência, sanitários e demais dependências. O NEA funciona como uma extensão do 

Nudam e como sede dos trabalhos do Programa de Educação Ambiental do AHE Estreito. 

Uma das possibilidades futuras manifestadas pelo Ceste é transformar o espaço em um 

Centro de Capacitação em Desempenho Ambiental. 

 

Inovações tecnológicas significativas 

A Unitins se adequou a formatos, linguagens, estratégias e lógicas novas para ofertar 

cursos regulares presenciais e a distância, para trabalhar com organizações e institutos 

específicos focados na pesquisa agropecuária. 

 

10.4 Bibliotecas 
O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual do Tocantins 

(SIBUNI), formado pelas Bibliotecas dos Câmpus de Palmas, Dianópolis, Araguatins e 

Augustinópolis, possui como objetivo principal a interação de suas bibliotecas de acordo à 

política educacional e administrativa da Universidade, servindo de apoio aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, busca fomentar a colaboração e a produção 

técnico-científica, cultural, literária e artística, através do desenvolvimento de serviços e 

produtos de informação. 

Funcionalmente o SIBUNI vincula-se à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e, 

administrativamente, à Direção dos respectivos Câmpus, conforme Estatuto Geral da 

Universidade Estadual do Tocantins. 

O Sistema de Integral de Bibliotecas da Unitins 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. Possui uma área disponível para estudo onde possibilita ao aluno 
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um ambiente climatizado e confortável para a produção do conhecimento. 

 

Formas de atualização e expansão do acervo 

A Biblioteca adota a política de seleção e aquisição por compra, doação ou permuta. 

São responsáveis pela seleção: 

→ os respectivos coordenadores de cursos por meio de seu corpo docente;  
→ a biblioteca universitária por meio do estudo da demanda;  
→ outros segmentos da Universidade, por meio das necessidades de cada projeto 

específico.  
 

São instrumentos auxiliares no processo de seleção: 

→ catálogo de editoras;  
→ bibliografias fornecidas pelos professores;  
→ outras fontes de seleção.  
 

Outros critérios gerais de seleção 

Doações: área de interesse do conteúdo do material, ano de publicação, atualidade da 

informação, valor histórico da obra, idioma, estado físico do material, disponibilidade de 

exemplares no acervo, autoridade e imparcialidade. 

Permuta: área de interesse do conteúdo do material, disponibilidade de exemplares no 

acervo, idioma, autoridade e imparcialidade.  

Compra: necessidades do curso/área de interesse, disponibilidade de exemplares no acervo, 

idioma, custo e autoridade. 

Obras de referência: existência de obras similares, facilidade de acesso, idioma, ano de 

publicação, preço da publicação, autoridade, imparcialidade e cobertura.  

Periódicos: necessidade do curso/área de interesse, autoridade, cobertura e continuidade.  

Quanto ao aspecto quantitativo 

No processo de aquisição de material bibliográfico via compra, é adotada a política definida 

pela Reitoria, nas proporções expostas a seguir. 

Bibliografia básica: são adquiridos os títulos indicados nas bibliografias básicas das 

disciplinas, tanto para consulta interna quanto para o sistema de empréstimo. A permanência 

de pelo menos um exemplar dos títulos indicados nas bibliografias básicas para consulta 

interna, é política interna da biblioteca.  

Bibliografia complementar: são adquiridos exemplares dos títulos indicados nas 

bibliografias complementares das disciplinas.  

 

Horário de funcionamento  

De segunda feira a sexta feira, das 8h às 22 h; aos sábados, das 7h às 12 h.   

 

Serviços oferecidos  

→ Consultas locais 

Pesquisa nos diversos catálogos (de monografias e de periódicos) das obras existentes 

na Biblioteca: 

a) livros disponíveis para livre consulta; 

b) periódicos disponíveis para consulta. 

→ Bases de dados 

a) De livros e teses: na seção de referência e nos terminais de consulta. 

b) De periódicos: na seção de referência e nos terminais de consulta. 

c) De folhetos técnicos: na seção de referência e nos terminais de consulta. 
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→ Consultas na internet e no sistema informatizado  
Consulta de internet por meio de terminais e acesso à base informatizada do acervo 

bibliográfico da biblioteca, Biblioteca Virtual (Três computadores para consulta internet) 

 

Empréstimo domiciliar de publicações 

Retirada de obras com fins de consulta domiciliar, obedecendo a um prazo estipulado pela 

Biblioteca.  

→ Reserva de publicações 
Realizada pelo próprio usuário. Futuramente será implantado o sistema informatizado. 

→ Acesso ao Comut (Serviço de Comutação Bibliográfica) 
Atendimento realizado pelo Setor de Referência. 

→ Consultas ao CCN (Catálogo Coletivo Nacional) 
Atendimento nos terminais de consulta. 

→ Acesso ao Portal Livre da Capes– Portal Brasileiro da Informação Científica 
Atendimento nos terminais de consulta localização on-line. 

→ Levantamentos bibliográficos 
Solicitados à Seção de Referência, conforme o interesse do leitor. 

→ Normalização bibliográfica 
Ordenação das referências bibliográficas (obras pesquisadas) seguindo as normas da ABNT. 

Atendimento pela Seção de Referência.  
 

→ Elaboração de Ficha Catalográfica 
 

Projeção de ampliação do acervo 

 

A Unitins almeja realizar nos próximos cinco anos atualização e expansão de no 

mínimo 40% (quarenta por cento) do acervo bibliográfico dos câmpus de Araguatins, 

Augustinópolis, Dianópolis e Palmas para atender as alterações realizadas nas bibliografias 

básicas e complementares dos Projetos Pedagógicos de Curso - PPC, bem como às 

recomendações do Conselho Estadual de Educação e as Diretrizes Nacionais.  

Considerando as novas diretrizes do Ministério da Educação expressos no instrumento 

de avaliação de cursos utilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) nas avaliações in loco dos cursos superiores, publicado no segundo 

semestre de 2017. Observa-se claramente nos indicadores 3.6 e 3.7, um aceno a importância 

da utilização de Bibliografias Virtuais, pelas IES. Com isso, a expansão do acervo se dará 

em 90% no formato virtual, já que o planejamento e investimento institucional está voltado 

para contratação de plataformas que disponibilizam e-books  com acesso integral, 24 horas 

por dia. 

Diante da observância dessas demandas expostas nos indicadores de avaliação, a Pró-

Reitoria de Graduação, juntamente a gerência das Bibliotecas da Unitins, mapeou um 

levantamento de plataformas virtuais de acervos bibliográficos que atendam às necessidades 

da IES, e que principalmente, atestam e referendam a adequação de títulos bibliográficos com 

o conteúdo de cada unidade curricular no projeto pedagógico dos cursos. 

Além do mais, a aquisição de obras bibliográficas em formato virtual, reduzem 

significativamente os custos em comparação ao formato impresso, já que não requer espaço 

físico, otimiza tempo, não exige gastos básicos diários  com reposição de obras, e 

principalmente democratiza e iguala o acesso integral à informação para todas as bibliotecas 
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da Universidade, principalmente as localizadas nos interior do estado. Facilitando assim um 

acesso maior a pesquisa bibliográfica de todo corpo discente e docente. 

A atualização e expansão propiciará que os acadêmicos tenham acesso a versões mais 

atualizadas dos livros necessários para a construção do conhecimento, otimizando o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Nesse mesmo prazo citado a Unitins também terá ampliada a capacidade física das 

bibliotecas e horários de atendimento, além da viabilização de novas tecnologias de acesso à 

informação, que proporcionaram acesso também a periódicos eletrônicos. Já que na 

conjuntura atual a maioria dos títulos desse tipo de fonte bibliográfica está formato digital. 

O foco na disponibilização de acesso às novas tecnologias dá-se também pelo novo 

formato de armazenagem de monografias produzidas pelos alunos que, a partir 2º semestre 

de 2019, iniciou o processo de entregas por meio de um repositório digital, que possibilita 

um acesso mais rápido, seguro e amplo a pesquisa desse tipo de produção científica. 

Recentemente foi incorporado ao acervo bibliográfico da Unitins quase 5000 (cinco 

mil) títulos de e-books, que poderão ser acessados virtualmente de qualquer lugar ou tempo, 

permitindo acesso simultâneo ao mesmo documento eletrônico criando assim instâncias 

múltiplas de cópias do documento solicitado. Essa disponibilização online dos livros digitais, 

reflete na democratização do conhecimento e universalização da informação, já que os 

acadêmicos terão acesso irrestrito a livros digitais completos que podem subsidiar a produção 

de seus trabalhos acadêmicos e pesquisas científicas, a qualquer hora, dia ou lugar. 

Outros benefícios desse acervo é a redução de espaços físicos, e diminuição de custos 

com aquisição, processamento técnico e preservação de acervo. 

 

Projeção de crescimento do acervo da Biblioteca do Câmpus de Palmas-TO 

(Vigência do PDI 2018-2022) 
 

Acervo Quant. 2019 2020 2021 2022 2023 

Livros 43.735 47.735 50.731 54.229 57.727 61.225 

Periódicos 1630 -1 

Obras de referência 250 252 254 256 258 260 

Vídeos -2 

DVD 50 50 -3 

CD ROOM 92 92 -4 

Fonte: Bibliotecário/Campus/2018. 

 

✔ Espaço físico para estudos: 
▪ Sala de estudos em grupo com 7 mesas redondas e 25 cadeiras; 

▪ Na sala principal, do acervo, com 4 Baias de estudo individual, com 

computador, além de 3 mesas redondas para estudo individual. 

 
                                                           
1 - Não existe assinatura de títulos em suporte físico, os periódicos citados estão disponibilizados apenas em 

formato digital, logo não há como mensurar. 
2 - Não existe mais esse tipo de suporte bibliográfico.  
3 - Dependente de doações. 
4 - Parte integrante de alguns livros adquiridos. 
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✔ Horário de funcionamento 
▪ De segunda à sexta-feira: de 08:00 às 22:00 horas 
▪ Sábados: de 08:00 às 13:00 horas. 

 

✔ Pessoal técnico-administrativo 
 

Perfil/Colaborador Quantidade 

Técnico Administrativo – Nível Superior 02 

Assistentes Administrativos – Nível Médio 07 

Bibliotecário 01 

 
 

✔ Serviços oferecidos 
▪ Empréstimo domiciliar para discentes, docentes e servidores técnico-

administrativos; 

▪ Acesso à internet; 
▪ Confecção de fichas catalográficas; 

▪ Seleção de materiais para o intercâmbio com outras instituições; 
▪ Orientações sobre os serviços e produtos da biblioteca; 

O espaço físico também pode ser usado pela comunidade, porém o empréstimo 

domiciliar está disponível apenas para usuários que têm algum vínculo com a IES. 

Biblioteca do complexo de Ciências Agrárias – CCA – Palmas-TO 
Espaço físico para estudos: 

→ Sala do acervo com mesas e cadeiras; 
→ Sala de apoio ao acadêmico com mesas, cadeiras e 2 (dois) computadores 

 

Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira: 08h20m às 12h / 14h às 17h 

 

Pessoal técnico-administrativo 
Perfil/Colaborador Qde. 

Assessor Especial – Nível Superior 01 

 

✔ Serviços oferecidos 
▪ Orientações sobre os serviços e produtos da Biblioteca; 
▪ Leitura e pesquisa em material impresso. 

 

Projeção de crescimento do acervo da Biblioteca do Câmpus de Araguatins-

TO (PDI- 2018-2022) 

Acervo 
Quantidade 

Atual 
% de aumento até o final da vigência 

do PDI 

Livros 5480 73% 

Periódicos 19 - 

Obras de referência 15 13,33% 

Vídeos - - 

DVD - - 

CD ROOM - - 

Outros (folhetos) - - 
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Fonte: Bibliotecária/Campus/2018.    

 

✔ Espaço físico para estudos: 
▪ 2 (duas) mesas redondas com 6 (seis) cadeiras cada uma; 
▪ 5 (cinco) cabines de estudo individual com 1(uma) cadeira cada uma; 
▪ 1 guarda-volumes para que os acadêmicos possam guardar seus pertences. 

 

▪ Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira: 07h30min às 

11h30min / 13h30mim às 17h30min / 18h15min às 22h15min; Sábados: 14h 

às 17h30min.  

 

Pessoal técnico-administrativo 
 

Perfil/Colaborador QUANTIDADE 

Assistentes Administrativos – Nível Médio 02 

 

✔ Serviços oferecidos: 
▪ empréstimo domiciliar para discentes, docentes e servidores técnico-

administrativos; 

▪ acesso à internet; 
▪ seleção de materiais para o intercâmbio com outras instituições; 
▪ orientações sobre os serviços e produtos da biblioteca; 

▪ o espaço físico também pode ser usado pela comunidade, porém o empréstimo 

domiciliar está disponível apenas para usuários que tem algum vínculo com a 

IES. 
 

Projeção de crescimento do acervo da Biblioteca Câmpus de Augustinópolis-

TO (PDI- 2018-2022) 

Acervo 
Quantidade 

Atual % de aumento até o final da vigência do PDI 

Livros 5495 72,79% 

Periódicos 67 - 

Obras de referência 12 16,66% 

Vídeos - - 

DVD - - 

CD ROOM - - 

Outros (folhetos) - - 
  Fonte: Bibliotecário/Campus/2018. 

 

✔ Espaço físico para estudos: 
▪ 07 Baias com 07 cadeiras para estudo individual; 
▪ 01 computador para consulta; 
▪ 03 mesas redondas com 14 cadeiras. 

✔ Horário de funcionamento 
▪ De segunda à sexta-feira: de 08h às 22h20 min; 
▪ Sábados: de 08h às 12h. 
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Pessoal técnico-administrativo 
 

Perfil/Colaborador QUANTIDADE 

Assessor Especial – Nível Médio 01 

Assistente Administrativo – Nível Médio 05 

 

✔ Serviços oferecidos: 
▪ empréstimo domiciliar para discentes, docentes e servidores técnico-

administrativos; 
▪ acesso à internet; 
▪ seleção de materiais para o intercâmbio com outras instituições; 

▪ orientações sobre os serviços e produtos da biblioteca; 
▪ o espaço físico também pode ser usado pela comunidade, porém o empréstimo 

domiciliar está disponível apenas para usuários que tem algum vínculo com a 

IES. 
 

Projeção de crescimento do acervo da Biblioteca do Câmpus de Dianópolis-

TO (PDI- 2018-2022) 

Acervo 
Quantidade 

Atual 
% de aumento até o final da 

vigência do PDI 

Livros 2755 145% 

Periódicos 11 - 

Obras de referência 07 28,57% 

Vídeos - - 

DVD - - 

CD ROOM - - 

Outros (folhetos) - - 
Fonte: Bibliotecário/Campus/2018 

 

✔ Espaço físico para estudos: 
▪ 01 sala de estudos (Leitura) em grupo com 3 mesas redondas e 19 cadeiras. 
▪ 13 baias de estudo individual; 

▪ 02 computadores para os alunos pesquisarem; 
▪ 03 mesas redondas para estudo individual com 17 cadeiras; 

▪ 02 (armários) guarda volume com 04 lugares, totalizando 08 lugares. 
 

✔ Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 14h às 

22h15min; sábados: das 8h às 11h15min. 
 

 

Pessoal técnico-administrativo 
 

Perfil/Colaborador QUANTIDADE 

Técnico Administrativo – Nível Superior 01 

Assistentes Administrativos – Nível Médio 01 

Assessor Especial –VIII 01 

 



 

150 

 
 

✔ Serviços oferecidos: 
▪ Empréstimo domiciliar para discentes, docentes e servidores técnico-

administrativos; 
▪ Acesso à internet; 

▪ Seleção de materiais para o intercâmbio com outras instituições; 
▪ Orientações sobre os serviços e produtos da Biblioteca; 

O espaço físico também pode ser usado pela comunidade, porém o empréstimo 

domiciliar está disponível apenas para usuários que têm algum vínculo com a IES. 

 

10.5 Recursos tecnológicos e comunicação 
 

Conectividade entre as unidades: 
Unidade Município Tipo de Link Velocidade 

Reitoria – SEDE Palmas Fibra óptica 1000 Mbps 

CCA Palmas MPLS - Wireless 10 Mbps 

Museu Porto Nacional MPLS - Wireless 5 Mbps 

Nuta Porto Nacional MPLS - Wireless 10 Mbps 

Câmpus Graciosa Palmas Fibra óptica 70 Mbps 

Câmpus Araguatins Araguatins ADSL 5 Mbps 

Câmpus Augustinópolis Augustinópolis ADSL 2 x 10 Mbps 

Câmpus Dianópolis Dianópolis ADSL 2 X 5 Mbps 

Escritório Modelo 

Direito 
Palmas Rede do Fórum Local 

Escritório Modelo 

Direito 
Dianópolis Rede do Fórum Local 

 

Plataforma de apoio educacional 
As seguintes ferramentas compõem a plataforma de apoio educacional disponíveis aos 

docentes e discentes da Unitins: 

✔ Educ@ - Ferramenta de código aberto, customizada pela Unitins, para gestão de 

conteúdos e materiais complementares, utilizados por professores e alunos dos cursos 

ofertados pela Unitins. 

✔ Biblioteca on line – Consulta dos acervos bibliográficos, reservas, renovações e 

geração de boletos online. 

✔ Pesquisa acervo – Pesquisa pública dos acervos bibliográficos da IES. 

✔ Egresso – Aplicativo mobile baseado no conceito de rede social disponibilizado aos 

egressos da Unitins visando manter o contato da Instituição com os profissionais 

egressos de nossos cursos de graduação. 

✔ Portal do Aluno – Acesso às ferramentas de uso restrito para alunos. 

✔ Portal do Professor – Acesso às ferramentas de uso restrito para docentes. 
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✔ SAP – Sistema de apoio ao professor permite acesso e lançamentos de informações 

em diário eletrônico de notas e frequência e atividades de gestão voltadas a oferta de 

disciplinas aos discentes. 

✔ Ficha Catalográfica – Permite a geração automatizada de fichas catalográficas para 

trabalhos de conclusão de curso. 

✔ Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso – Ferramenta para 

armazenamento digital de trabalhos e pesquisa pública ao acervo. 

✔ Seminário – atende cursos que necessitam de interação para postagens e correções de 

trabalhos multidisciplinares. 

✔ Estágio - Ferramenta para postagens e correções de trabalhos referentes aos estágios 

obrigatórios. 

✔ TCC - Ferramenta para atender cursos que necessitam de interação para postagens e 

correções de trabalhos de conclusões de cursos. 

✔ I-protocolo – Ferramenta com conceito paperless que permite a comunicação de 

discentes com a IES para registro de protocolos digitais e envio de documentos. 

Estúdio –Sede Palmas-TO 
Implantado desde 2001: o Departamento de Estúdio da Universidade Estadual do 

Tocantins tem colaborado com projetos/programas de cunho educacional específicos do 

audiovisual desenvolvidos pela Unitins, considerando sempre o tripé: Ensino, Pesquisa e 

Extensão.  A Coordenadoria de Estúdio está diretamente subordinada à Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, dentro da estrutura organizacional da Unitins.  

Tem como competência primária 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 videoaulas, a exemplo: da 

Universidade Aberta do Brasil – UAb, do ENADE - Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes, Programa Regularização Acadêmica.  

Como competências secundárias, a Coordenadoria de Estúdio acompanha e produz 

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

parceiros, a exemplo da Resenha Agrometeorológica, para registro e acervo, bem como 

organiza o acervo audiovisual existente. Também prepara os professores com técnicas 

televisivas, buscando uma melhor desenvoltura e naturalidade no espaço cênico.  

O Departamento 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 o audiovisual.     

 

Estrutura física do estúdio da Unitins 
Itens  

Estúdio de gravação com 35 m², isolamento acústico, estrutura para cenário fixo e virtual (Croma Key), 

iluminação, monitor de TV, Teleprompter, Computadores, equipamentos de filmagem, Rede de dados, rede 

de áudio e vídeo, climatizado, retornos, intercomunicadores, tripés, quadro. 
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Salas com mobiliário, PC’s e ar condicionado (Redação/Produção, Cinegrafia, Coordenação, Edição). 

Camarim mobiliado.  

 

Recursos humanos do estúdio da Unitins 
Profissionais  

Produtores de vídeo (formação superior em Comunicação Social)  

Cinegrafistas  

Editores de imagens 

Editores de corte 

Professor Doutor (com formação em Comunicação Social e Letras) 

Coordenador 

 
 

Plataformas de comunicação internas e externas 
A comunicação institucional da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) é de 

responsabilidade da Assessoria de Comunicação (Ascom), setor subordinado diretamente à 

Reitoria. A Ascom tem na sua composição o assessor de comunicação, pessoa que coordena 

o departamento, além de jornalistas, fotógrafo e pessoal responsável pela criação (arte 

finalista/designer gráfico). 

Entre as ferramentas e mídias utilizadas para atender à comunicação interna e externa, 

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

institucional; do periódico intitulado “Jornal Mural”, informativo produzido com base nas 

notícias de mais destaque no âmbito acadêmico da Unitins e da página no Facebook 

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

A Assessoria de Comunicação trabalha diretamente em todas as plataformas no que se 

refere à imagem pública da Universidade, com objetivo de reforçar o conceito e a imagem de 

Instituição de Ensino Superior (IES) pública, totalmente gratuita e de qualidade, ampliando 

sua visibilidade e sua legitimação ante à sociedade, além da divulgação de eventos, ações e 

produções acadêmicas no âmbito interno e externo, por meio da imprensa em geral. 

 

 Atualização e previsão de expansão da conectividade entre as unidades 
Unidade Município Expansão conforme disponibilidade financeira e técnica 

CCA Palmas 
Substituição do link de rádio por fibra óptica 

Câmpus Graciosa Palmas Interligação do câmpus à rede Metrotins 

Câmpus Araguatins Araguatins Link dedicado conforme disponibilidade  

Câmpus 

Augustinópolis 
Augustinópolis Link dedicado conforme disponibilidade  

Câmpus Dianópolis Dianópolis Link dedicado conforme disponibilidade  

CPAV  
Formoso do 

Araguaia 
Contratação de link de rádio 5 MB 

LARA - Laboratório Araguaína Link dedicado conforme disponibilidade 
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11. ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

11.1 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a 

Portadores de Necessidades Especiais ou com Mobilidade Reduzida 
 

Para o atendimento às pessoas com necessidades especiais da comunidade acadêmica 

– estudantes e servidores – a IES tem possibilitado o acesso à informação, divulgando os 

direitos legais aos portadores de deficiência auditiva e visual, incentivando a redução de 

desigualdades entre deficientes, para minimizar as barreiras na comunicação e promover a 

acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades 

educacionais especiais ou com mobilidade reduzida.  

O Art. 1º do Decreto 5.626/2005, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 

10.436/2002, de 24 de abril de 2002, e o Art. 18 da Lei 10.098/2000, de 19 de dezembro de 

2000, obriga a inclusão da Língua de Sinais (Libras), como componente curricular nos cursos 

de formação de professores para exercício do magistério em nível médio e superior. Nesse 

sentido, a UNITINS fez alterações na matriz curricular dos projetos dos cursos de Educação, 

a partir do primeiro semestre de 2010. 

Em relação à acessibilidade, a Unitins concebe suas novas instalações físicas dentro 

dos padrões para receber as pessoas com necessidades especiais. Os prédios possuem acessos 

com rampas ou elevadores e instalações sanitárias equipadas adequadamente ao atendimento 

desse público. Nas instalações físicas dos câmpus e polos estão previstas as mesmas 

adequações, possibilitando a acessibilidade universal. 

O Decreto Federal 5.296/04, reza em seu art. 24. “Os estabelecimentos de ensino de 

qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de 

acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, 

ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários”. Face a isso 

Unitins vem propondo um plano de ação para melhoria da qualidade dos espaços físicos, no 

que diz respeito às condições de acessibilidade nos Câmpus da Universidade, considerando 

os espaços urbanos (áreas no entorno das edificações) e arquitetônicos (a própria edificação 

e seus ambientes internos). 

Na construção de novos prédios, os projetos já serão elaborados com os critérios de 

acessibilidade compatíveis com as normativas para o caso. 

 

Plano de acessibilidade, e metas a cumprir para vigência do PDI 
Construção de novos prédios com: 

→ instalação de rampas adequadas à norma, em todos os prédios;  

→ instalação de maçanetas e torneiras de alavancas (acessíveis) em todos os prédios;  

→ instalação de todos os banheiros à norma de acessibilidade e sua manutenção em cada 

prédio;  
→ instalação de plataformas automáticas e/ou rampas (quando possível) para acesso de 

andares superiores;  
→ altura de balcões de atendimento, degraus, soleiras em nível adequado, corrimãos, 

larguras de portas etc.;  

→ instalação de piso tátil e placas de sinalização e identificação acessíveis (em braile e 

em escrita usual) nos ambientes de cada prédio. 
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Adequação dos prédios existentes:  

→ instalação de rampas nas entradas, adequadas à norma, em todos os prédios; 
→ instalação de maçanetas e torneiras de alavancas (acessíveis) em todos os prédios; 
→ adequação de todos os banheiros à norma de acessibilidade e manutenção dos 

mesmos em cada prédio; 
→ instalação de novos banheiros acessíveis nos prédios que ainda não estejam 

contemplados; 
→ instalação de plataformas automáticas e/ou rampas (quando possível) para acesso de 

andares superiores; 
→ eliminação de todas as barreiras arquitetônicas internas de cada prédio: altura de 

balcões de atendimento; 
→ degraus, soleiras em desnível inadequado, corrimãos, larguras de portas etc.; 
→ instalação de piso tátil e placas de sinalização e identificação acessíveis (em braile e 

em português) nos ambientes de cada prédio. 
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12. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira 

RECEITAS  2018 2019 2020 2021 2022 

Repasses do Tesouro Estadual (+)  41.264.006 43.742.642 45.929.774 48.226.263 50.637.576 

Convênios Federais (+)  1.800.000 740.000 777.000 815.850 856.643 

Emendas Parlamentares(+) 1.060.000 100.000 110.000 115.500 121.275 

Serviços2 (+)  240.000 100.000 105.000 110.250 115.763 

Taxas3 (+)  600.000 580.000 609.000 639.450 671.423 

RECEITAS TOTAIS  44.964.006 45.262.642 47.530.774 49.907.313 52.402.678 

DESPESAS  2018 2019 2020 2021 2022 

Acervo Bibliográfico(-)  - 120.000 126.000 132.300 138.915 

Aluguel(-)  418.068 421.513 442.589 464.718 487.954 

Despesas Administrativas(-)  1.952.763 2.108.984 2.214.433 2.325.155 2.441.413 

Encargos(-)  11.703.564 11.382.000 11.951.100 12.548.655 13.176.088 

Equipamentos(-)  324.000 349.920 367.416 385.787 405.076 

Eventos(-)  48.600 52.488 55.112 57.868 60.761 

Obras e Instalações (-)  400.000 450.000 472.500 496.125 520.931 

Manutenção(-)  617.220 666.598 699.928 734.924 771.671 

Mobiliário(-)  313.200 338.256 355.169 372.927 391.574 

Pagamento Pessoal Administrativo(-)  9.942.063 9.920.000 10.416.000 10.936.800 11.483.640 

Pagamento Professores(-)  17.368.629 18.304.760 19.219.998 20.180.998 21.190.048 

Pesquisa e Extensão(-)  925.214 999.232 1.049.194 1.101.653 1.156.736 

Treinamento(-)  32.400 34.992 36.742 38.579 40.508 

TOTAL DE DESPESAS  44.047.739 45.210.762 47.471.200 49.844.660 52.336.793 

 

1. Previsão de emendas parlamentares federais para o exercício de 2018, sendo R$ 50 milhões de emenda 

de bancada e R$ 300 mil de emenda individual do Senador Vicentinho Alves, R$ 400.000,00 de 

emenda individual do Dep. Federal Vicentinho Júnior e R$ 163.000,00 de emenda individual da Dep. 

Federal Dulce Miranda, destinados a obras de infraestrutura nos câmpus universitários de Araguatins, 

Augustinópolis e Dianópolis. 

2. Serviços prestados pela Universidade por meio de Projetos de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão que eventualmente são demandados no decorrer do ano. 

3. Taxas acadêmicas, taxas de inscrições em vestibulares, cursos e demais eventos realizados pela 

Universidade. 

4. Observação: No exercício de 2018 existe a previsão para construção dos prédios da Unitins na região 

do Bico do Papagaio. O valor será disponibilizado na ação orçamentária "1110 - Estruturação de 

Edificações Públicas", sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Tocantins - SEINFRA, 

por meio de Operação de Crédito autorizada junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 11 milhões, 

conforme Lei nº 3.243, de 18 de julho de 2017, publicada no DOE nº 4912 de 18/07/2017. 
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13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDI 
 

Os trabalhos de monitoramento e avaliação do PDI serão realizados de forma contínua 

pela equipe da Unitins, com o acompanhamento sistemático das ações para o alcance dos 

objetivos e metas programados. Serão realizadas análises de documentos e reuniões de 

monitoramento e avaliação, com os seguintes focos centrais: apoio aos responsáveis pelo 

desenvolvimento dos objetivos e metas, registro do andamento do processo e introdução de 

ajustes no PDI, a partir de estudos e deliberação da direção superior da Unitins. Anualmente, 

serão elaborados relatórios sobre o andamento do PDI e suas possíveis revisões. 

Propõe-se a criação de uma equipe de trabalho interdisciplinar, com a participação de 

representantes das áreas de ensino, pesquisa, extensão, administração e gestão, para a 

condução dos trabalhos de monitoramento e avaliação do PDI.  

Essa equipe multidisciplinar, juntamente  com o representante da CPA, irá organizar 

um relato avaliativo. Nesse relato terá que constar uma síntese histórica da IES, síntese  dos 

processos avaliativos (conceitos) internos e externos da IES e  também deverá  constar uma 

síntese do planejamento e das ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados 

das avaliações, evidenciando as melhorias  e as ações efetivas desenvolvidas dentre outras. 
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14. ANEXO 
 

ENDOSSOS DO NUTA PREVISTOS PARA 2019 

 

Núcleo Tocantinense de Arqueologia – NUTA 2018 

Convênio/Contrato Federal Estadual Privado Total  

Empresa Scientia Consultoria 

Científica Ltda 

  14.000,00  

A Ambientare – soluções em 

meio ambiente 

  20.000,00  

GEOMINAS   14.000,00  

Nativa Mineração   4.000,00  

EMPRESA PROJETO 

VALOR DO 

ENDOSSO 

(R$) 

Ambientare Soluções 

Ambientais LTDA 

 

Projeto de 

Avaliação de 

Impacto ao 

Patrimônio 

Arqueológico da 

Linha de 

Transmissão 

Xingu -

Parauapebas - 

Miracema, Cl e 

C2; e Parauapebas 

– Itacaiúnas. 

 

(Araguaína, Pau 

D’Arco, 

Arapoema, 

Bernardo Sayão, 

Pequizeiro, 

Itaporã do 

Tocantins, Guaraí, 

Fortaleza do 

Tabocão, Rios dos 

Bois, Miranorte e 

Miracema do 

Tocantins). 

R$ 30.000,00 

Nativa Mineração 

Projeto de 

Avaliação de 

Impacto ao 

Patrimônio 

Arqueológico 

Morro do Mutum- 

Natividade- TO 

R$ 7.500,00 

Tocantins Investimentos e 

Participações S/A 

Projeto de 

Avaliação de 

Impacto ao 

Patrimônio 

Arqueológico da 

Fazenda Mirador- 

Dianópolis- TO 

R$ 20.000,00 

ITAFÓS MINERAÇÃO 

LTDA. 

Programa de 

Resgate 

Arqueológico 

Extração, 

Infraestrutura 

R$ 50.000,00 
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Associada e 

Fabricação de 

Superfosfato 

Simples, 

Município de 

Arraias- TO 

Veneza Participações LTDA. 

 

Avaliação de 

Impacto 

Arqueológico 

Fazenda Ipê- 

Cristalândia e 

Fátima-TO 

R$ 8.000,00 

 

 

 

 

TOTAL (R$) 
R$ 115.500,00 

    Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa/2018. 

 

 


