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APRESENTAÇÃO 

 

As informações e dados apresentados neste relatório demonstram a 

situação da Instituição, o planejamento e as ações desenvolvidas na Gestão da 

Reitoria da Fundação Universidade do Tocantins – Unitins, no período de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2012. Com o fim de dar cumprimento aos parâmetros 

pré-estabelecidos pela Controladoria Geral de Estado e pelos regramentos expostos 

pelo Tribunal de Contas do Estado, optou-se por sua subdivisão em seis partes 

temáticas, contendo as informações básicas introdutórias seguindo com os 

organismos de apoio e suporte à Reitoria. 

Nas Considerações Gerais encontra-se a base legal de fundação desta 

Instituição de Ensino Superior, sua missão e a descrição da legislação pertinente. 

Na parte I, a Assessoria de Comunicação apresenta relatório de notícias 

divulgadas nos veículos massivos de comunicação sobre as atividades e a 

visibilidade da Instituição. 

Na parte II, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças demonstra a 

situação em que a atual gestão encontrou a Instituição e as ações desenvolvidas 

para a melhoria da estrutura física da Universidade e da condução dos processos 

administrativos.  

A parte III descreve as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de 

Extensão referentes à prestação de serviços, produção e difusão do conhecimento 

da Unitins para a sociedade tocantinense. 

A parte IV relata as atividades da Pró-Reitoria de Graduação, suas 

Diretorias, Coordenações, Equipes Técnicas e Coordenações de Cursos. 

Na parte V, apresentam-se as principais ações da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação, seus avanços e desafios, bem como o investimento para melhoria 

destinada à pesquisa e seus resultados. 

Dando continuidade à consolidação desta Universidade, pautada pelo 

ensino, pesquisa e extensão, esta Gestão buscou em 2012 reafirmar a importância 

desta IES para o desenvolvimento e o progresso do Estado do Tocantins. 
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 BASE LEGAL 

A história da Fundação Universidade do Tocantins inicia-se em fevereiro de 1990 por 

meio do Decreto 252/90. A Lei 326/91, de outubro de 1991, estruturou a 

Universidade do Tocantins em forma de autarquia. A Lei 872/96, de novembro de 

1996, determinou o processo de extinção da autarquia e no mesmo ano, pela Lei 

874/96, de novembro de 1996, foi autorizada a criação da então Fundação 

Universidade do Tocantins – Unitins, como uma Fundação Pública de Direito 

Privado, mantida por entidades públicas e particulares, com apoio do Governo do 

Estado, tendo sede e foro em Palmas, capital do Estado. 

 
No ano de 2000, a Unitins iniciou novo processo de adequação com a criação da 

Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT. Novamente foi necessário 

alterar legalmente a estrutura da Unitins – Fundação, e assim foi ditada a Lei 1.160, 

de 21 de junho de 2000. 

 
Com a transferência de parte de seu patrimônio à UFT, além de seus alunos e 

cursos regulares, a Unitins assumiu uma nova realidade acadêmica e física. Para 

tanto, com o Decreto 1.672, em 27 de dezembro de 2002, e também a Lei 1.478, de 

junho de 2004, que incluiu novos rumos à instituição, outras modalidades de cursos 

superiores, retirou da sua estrutura os campi universitários e as escolas isoladas; 

incumbiu-a da Coordenação Estadual da Pesquisa Agropecuária; atribuiu a ela a 

responsabilidade de organizar e realizar, direta ou indiretamente, os concursos para 

provimento dos cargos do Poder Executivo. 

No ano de 2004, a Unitins assume também a função de Organização Estadual de 

Pesquisa Agropecuária - OEPA, por meio da Lei n. 1.478 de 25/06/2004, com o 

objetivo de desenvolver pesquisa agropecuária, gerar tecnologias e inovações que 

propiciem soluções competitivas para o desenvolvimento rural e territorial 

sustentável do Tocantins, em benefício da sociedade. 

 O plano de Empregos, Carreiras e Salários da Fundação Universidade do Tocantins 

– Lei nº 2.317 – foi aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual, no dia 30 de 

março de 2010 e publicado no Diário Oficial nº 3.107, no dia 31 de março de 2010.  
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Muitas alterações de ordem legal foram necessárias no decorrer de vinte anos, mas 

a Fundação Universidade do Tocantins sempre procurou manter sua autonomia 

didático-científica, o que conferiu credibilidade e sustentabilidade para seu ensino, 

pesquisa e extensão.   

 

  Missão  

Produzir, difundir e socializar cooperativamente conhecimentos científico, 

tecnológico e cultural para a contribuição do desenvolvimento e do progresso das 

múltiplas comunidades presentes nos espaços tocantinense e da Amazônia Legal. 

 

.1. Objetivos e Metas da Instituição 
 

 Promover o desenvolvimento das culturas, da ciência, da tecnologia e das artes, 

por meio do cultivo do espírito livre, autônomo, criativo dos acadêmicos, dos 

docentes e dos funcionários como exemplo de uma Universidade promotora da 

sociedade livre, solidária, democrática e equitativa. 

 Proporcionar oportunidade de acesso à formação integral acadêmica a todos os 

brasileiros, organizados em distintas comunidades, representações e diversidades 

geracionais, gênero e necessidades especiais físico-neuromotoras. 

 Vincular a investigação científica às áreas de maior interesse nacional e regional, 

de modo que se complementem com o trabalho impulsionado pelas diferentes pró-

reitorias, diretorias, coordenações, colegiados de cursos e núcleos existentes no 

seio institucional. 

 Contribuir para o desenvolvimento cultural e tecnológico das sociedades regional 

e nacional por meio de programas e projetos de extensão e pesquisa, a fim de 

estreitar, de forma permanente, o vínculo da Universidade com as demandas 

sociais. 

 Fomentar a difusão de novos conhecimentos e processos de ensino, pesquisa, 

extensão, potencializando competências e habilidades humanas.  



 

9 

 

 Participar na elaboração e na avaliação dos impactos de políticas públicas para o 

desenvolvimento regional, econômico, social e político, formando profissionais 

cidadãos. 

 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

.1. LEIS 

 LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES e dá outras providências; 

 LEI No 10.870, DE 19 DE MAIO DE 2004.  Institui a Taxa de Avaliação in loco das 
instituições de educação superior e dos cursos de graduação e dá outras 
providências; 

 2000 - Lei nº 1.160, Reestrutura a Fundação Universidade do Tocantins e adota 
outras providências. 

 1996 - Lei nº 874, Altera a Lei nº 873, de 25 de novembro de 1996. 

 1996 - Lei nº 873, Autoriza o Poder Executivo, na condição de coinstituidor, a 
promover a instituição da Fundação Universidade do Tocantins. 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

 LEI Nº 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995.  Altera dispositivos da Lei nº 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências. 

.2. DECRETOS 

 2012 - Decreto 4.534 Recredenciamento Unitins; 

 2011 - Decreto 4.332 que reconhece o curso Superior de Tecnologia em 
Agronegócios 2011 - Decreto 4.333 que reconhece o curso Superior de Tecnologia 
em Mineração; 

 2008 - Decreto Nº 3.393, de 30 de maio de 2008 - Reconhece o Curso de 
Fundamentos e Práticas Judiciárias, ministrado pela Unitins; 

 2008 - Decreto Nº 3.394, de 30 de maio de 2008 - Reconhece o curso de 
Pedagogia, Habilitação em Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 
Supervisão Educacional; 

 2008 - Decreto Nº 3.395, de 30 de maio de 2008 - Recredencia a Fundação 
Universidade do Tocantins – UNITINS; 

 DECRETO Nº 6.303, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007.  Altera dispositivos dos 
Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e 
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bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o 
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 
federal de ensino.  

 Decreto Federal n.º 5.773, de 9 de maio de 2006  
Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 
no sistema federal de ensino; 

 DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. Regulamenta o art. 80 da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

 2004 - Prorroga o recredenciamento da Universidade por mais 03 anos. Decreto 
Estadual nº 2.244, de 04/11/04; 

 2003 - Recredenciamento da Universidade. Decreto Estadual nº 1861, de 
22/09/2003. 

 2002 - Reformulação Novo Modelo de Universidade. Decreto Estadual nº 1672, de 
27/12/2002. 

 DECRETO Nº 3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001  Dispõe sobre a organização do 
ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências. 

 DECRETO N.º 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998.  Regulamenta o Art. 80 da 
LDB (Lei n.º 9.394/96); 

 DECRETO N.º 2.561, DE 27 DE ABRIL DE 1998 Altera a redação dos arts. 11 e 12 
do Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o disposto no art. 
80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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APRESENTAÇÃO  

Responsável por gerenciar a imagem institucional e prestar assessoramento à 

imprensa e demais órgãos de comunicação, a Assessoria de Comunicação da Unitins 

(Ascom) realiza seus trabalhos pautada no compromisso de compartilhar com a 

sociedade e com o público interno, as decisões e atividades realizadas em âmbito 

acadêmico. Como departamento da Universidade, promove o entendimento da Instituição 

com seus públicos e dá suporte à administração em todas as suas ações institucionais. 

Ao longo do ano, a Assessoria de Comunicação procurou utilizar as mais diversas 

ferramentas de comunicação, para alcançar êxito no cumprimento de suas funções. A 

produção de releases; o contato com a imprensa; a colaboração na realização e 

organização de eventos; a produção de materiais informativos ou publicitários, cujo foco 

principal está em divulgar as ações do ensino, pesquisa e extensão realizados pela 

Universidade. 

Em 2012, a Unitins consolidou o novo trabalho de comunicação implementado no ano 

anterior. Pudemos reafirmar a universidade no cenário estadual como instituição pública 

de ensino gratuito e de qualidade, reforçando a identidade da Unitins junto aos 

tocantinenses através da mídia espontânea e de ferramentas on line (site da instituição e 

de redes sociais). 

Essa reafirmação de identidade também aconteceu no âmbito do relacionamento da 

Unitins com seu público interno. A comunicação por emails de mala direta, o Jornal Mural 

e a promoção de eventos direcionados para o servidor, como a Festa Julina, Festa do Dia 

do Servidor e Confraternização de Fim de Ano, reforçaram o sentimento dos servidores 

de pertencimento a uma instituição relevante e que está caminhando em direção ao 

sucesso, saindo do patamar negativo em que estava em anos anteriores.  

Consolidamos as ferramentas de comunicação interna, reforçando o envio de 

comunicados e decisões para toda a Comunidade Universitária, através de emails, e do 

Jornal Mural da instituição, com exposição das notícias internas de interesse dos 

servidores, alunos e públicos ligados à universidade. A periodicidade do jornal é mensal e 

está exposto em dois pontos da sede administrativa, nos Blocos A e B, e também no 

Campus I. Hoje, o público interno tem outra imagem da Universidade e está mais 

comprometido e participante das ações desenvolvidas e discussões.  

A Ascom continuou com a parceira com a Coordenação de Estúdio da instituição. 

Produzimos em conjunto no fim do ano de 2011 o programa “Conhecimento.com”, de 2 

minutos, que será veiculado na TVE Tocantins. O programa será feito pela Coordenação 

de Estúdio com nosso apoio na produção de pautas e levantamento de assuntos 

pertinentes para irem ao ar no programa. Além disso, tivemos dessa coordenação a 

cessão definitiva da servidora Vivianni Asevedo, profissional fotográfico que agora atende 

à Ascom permanentemente. Anteriormente, ela e outro profissional, que não está mais na 
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instituição, atendiam à Ascom quando necessário, ou seja, os dois servidores eram 

compartilhados, o que em alguns momentos dificultou ou mesmo impossibilitou a 

realização de alguns trabalhos, pelo fato de os profissionais estarem ocupados em seu 

departamento de origem.  

Ainda sem uma estrutura de profissionais completa, a Assessoria de Comunicação 

buscou desempenhar um bom atendimento às demandas pelas quais é responsável e 

colaborou em outras necessidades institucionais. Boa parte do material publicitário da 

instituição, como cartões, cartazes, folders foram produzidos pela Ascom, mesmo sem o 

profissional publicitário, que é de suma importância para a melhor qualidade do material 

de divulgação. Demais trabalhos que necessitaram de uma campanha publicitária foram 

atendidos pela Secretaria Estadual da Comunicação (Secom), mediante intermediação da 

Ascom, como a campanha para Agrotins 2012. A Ascom contribuiu ainda na organização 

de alguns eventos da instituição, como a Festa Julina, Festa do Dia do Servidor e 

Confraternização de Fim de Ano. 

Outro ponto positivo que devemos destacar é a continuidade do contrato com a 

empresa de clipagem eletrônica, a Clipper TV, que possibilita a conferência e o 

arquivamento de todas as notícias veiculadas no Estado em veículos de comunicação 

como TV e rádio. Além dessas mídias, reativamos a Unitins no cenário das mídias sociais, 

por meio do Twitter, postando informações em tempo real. Chegamos a utilizar o 

Facebook, mas essa ferramenta perdeu seu fim original devido à alta demanda de 

solicitações de atendimento feitas por alunos dos cursos EaD, que estão em fase de 

finalização. O Facebook tornou-se uma espécie de ouvidoria, então, em acordo com a 

reitoria, decidimos desativá-lo temporariamente. 

Apresentaremos, em anexo, os relatórios de notícias divulgadas na imprensa, 

detalhados por período mensal e sua qualidade, negativa ou positiva. E ainda a 

discriminação mensal do tempo em que a Unitins esteve no ar nos veículos de 

comunicação televisiva e radiofônica, destacando o tempo de notícias de caráter positivo 

e negativo. Por fim, o que desejamos é a concretização de uma comunicação institucional 

eficiente, não apenas restrita ou vista como mero “atendimento às demandas de 

imprensa”, mas que atenda às demandas e anseios da Instituição e que aproxime, cada 

vez mais, Unitins e sociedade tocantinense. Esperamos ter contribuído ao longo deste 

ano, para que a marca Unitins reforçasse sua credibilidade mediante a sociedade 

acadêmica e tocantinense. Para nós, este relatório também auxilia no aperfeiçoamento 

dos projetos futuros. 
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Matérias veiculas em Janeiro

Portal CT

Conexão TO

Portal Stylo

T1 Notícias (Roberta Tum)

Secom

Agro TO

No Vitrine

Diário do Congresso

UJS TO

Cenário Tocantins

Jornal do Tocantins

O Jornal

O Girassol

Jus Brasil

A Boca do Povo

Surgiu

Gazeta do Tocantins

 

 

 

 

DADOS CLIPPAGEM MENSAL 2012 

IMPRESSO E ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de matérias: 46, sendo deste total 42 com caráter positivo. 
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Total de matérias: 41, sendo deste total 37 com caráter positivo 
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Total de matérias: 38, sendo todas com caráter positivo 
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Total de matérias: 30, sendo apenas 2 de caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Maio

Surgiu

O Jornal

Jornal Stylo

Portal Sect

Planeta Arroz

O Girassol

T1 Notícias (Roberta Tum)

Portal Seagro

Rondônia Ao Vivo

Portal O Norte

Jornal do Tocantins

Folha de Batalha

Ecos do Tocantins

Leal Júnior

Blog Vitrine

Site CBN Tocantins

Portal CT/No Vitrine

Jus Brasil

 

 

 

Total de matérias: 45, sendo 5 de caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Junho

Surgiu

O Jornal

Jornal Stylo

Portal Sect

Secom

O Girassol

Blog Palmas Aqui

Portal Meganésia

Portal O Norte

Jornal do Tocantins

Portal Baixio

Toc Notícias

Leal Júnior

Portal da Jovem

Portal Benicio

Portal CT/No Vitrine

A Notícia Mais

 

 

 

 

 

 

Total de matérias: 37, sendo 2 de caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Julho

Surgiu

Portal Turismo Rural

Vitrine do Tocantins

Portal Detran

Portal Sisepe-TO

O Girassol

Gazeta do Tocantins

Portal Camaçari (BA)

Portal Em Dia

Portal Seduc

Portal 180 graus

Portal CT/No Vitrine

Conexão TO

 

 

Total de matérias: 13, sendo apenas 1 de caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Agosto

Surgiu

Secom

Vitrine do Tocantins

O Girassol

Plantão News

Portal Benicio

T1 Notícias

Jornal da Missão

Jornal do Tocantins

Leal Júnior

Conexão TO

Portal CT/No Vitrine

 

 

 

Total de matérias: 19, nenhuma com caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Setembro

Surgiu

Portal Fapto

Folha de São Paulo

O Girassol

Canal do Produtor

Blog Luiz Armando

T1 Notícias

Sudeste Hoje

Jornal do Tocantins

Leal Júnior

Conexão TO

Portal CT/No Vitrine

 

 

 

 

Total de matérias: 21, sendo 3 com caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Outubro

Surgiu

Secom

Cenário MT

O Girassol

Portal Stylo

Portal Semades

T1 Notícias

Jus Brasil

Jornal do Tocantins

Portal Na Boca do Povo

Conexão TO

Portal CT/No Vitrine

 

 

Total de matérias: 22, nenhuma com caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Novembro

Surgiu

Secom

Toc Notícias

Diário Tocantinense

Portal do Madalena

Blog do Luiz Armando

Tribuna do Planalto

Portal Passeiaki

T1 Notícias

Jus Brasil

Jornal do Tocantins

Gazeta de Alagoas

Conexão TO

Portal CT/No Vitrine

Click Tocantins

Jornal da Missão

Portal Marcelo Lélis

Tocantins On line

Blog A Fonte

Portal A Notícia a Mais

 

 

 

Total de matérias: 38, sendo 4 de caráter negativo 
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Matérias veiculadas em Dezembro

Surgiu

Secom

O Girassol

Portal O Norte

Canarana News

Site Ponte Alta 24 horas

Click Araguaína

T1 Notícias

Jornal do Tocantins

Conexão TO

Portal CT/No Vitrine

Blog Palmas Aqui

Jornal Porto News

 

 

Total de matérias: 25, sendo 1 de caráter negativo 
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TV e RÁDIO 

 

Em 2012, a Unitins esteve em cena no Rádio por: 

 Janeiro – 30 min 36 seg (veiculações positivas) 

 Fevereiro – 50 min 36 seg (veiculações positivas, sendo 1 min 17 seg veiculação negativa) 

 Março – 23 min 28 seg (citações positivas) 

 Abril – 21 min 23 seg (veiculações positivas) 

 Maio – 9 min 14 seg (veiculações positivas) 

 Junho – 19 min 18 seg (veiculações positivas) 

 Julho – 30 min 02 seg (veiculações positivas) 

 Agosto – 1h 22 min 42 seg (veiculações positivas, sendo 1 h 01 min 37 seg de participação 

em debate sobre Mudanças Climáticas na rádio CBN) 

 Setembro – 14 min 57 seg (veiculações positivas) 

 Outubro – 8 min 27 seg (veiculações positivas) 

 Novembro – 26 min 42 seg (veiculações positivas, sendo 12 min 42 seg de entrevista 

sobre o projeto Cinema e Literatura em Debate da Unitins na rádio CBN) 

 Dezembro – 5 min 8 seg (veiculações positivas) 

 

 

Em 2012, a Unitins esteve em cena na TV por: 

 Janeiro – 24 min 11 seg (veiculações positivas) 

 Fevereiro – 1h 14min 05 seg (veiculações positivas, sendo 1min e 59seg de duas matérias de 

cunho negativo) 

 Março – 20 min 40 seg (veiculações positivas) 

 Abril – 29 min 10 seg (veiculações positivas) 

 Maio – 43 min 32 seg (veiculações positivas, destaque para entrevista de 6min 14 seg de 

professor da Unitins no Bom Dia Tocantins da TV Anhanguera sobre pesquisa apresentada na 

Agrotins) 
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 Junho – 47 min 28 seg (veiculações positivas, sendo entrevista de 9min 13 seg de professora 

da Unitins no Bom Dia Tocantins da TV Anhanguera sobre livro lançado pela universidade. 

Outros 2 min e 23 seg referentes a duas matérias negativas do mesmo assunto) 

 Julho – 55 min 20 seg (veiculações positivas, sendo matéria de 1 min 25 seg de caráter 

negativo) 

 Agosto – 1h 4 min 27 seg (veiculações positivas, destaque para diversas entrevistas de 

meteorologista da Unitins falando sobre o tempo) 

 Setembro – 34 min 42 seg (veiculações positivas, sendo 2min 32seg matéria negativa 

veiculada em programa eleitoral) 

 Outubro – 53 min 46 seg (veiculações positivas) 

 Novembro – 38 min 22 seg (veiculações positivas) 

 Dezembro – 34 min 16 seg (veiculações positivas) 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAF) apresenta seu relatório de 

Gestão no período de janeiro a dezembro de 2012, demonstrando dados referentes às 

ações desenvolvidas por essa Pró-Reitoria. As informações aqui descritas demonstram o 

esforço desta Instituição em adequar e modernizar as instalações físicas e mobiliários da 

Universidade e em padronizar o fluxo e condução dos processos administrativos. 

Extrai-se que a apresentação dos dados se deu em forma de gráficos, planilhas e 

anexos, dando ênfase aos fatos mais relevantes ocorridos no período.  

Destaca-se que, conforme Regimento Interno desta Universidade, a prestação de 

contas deve ser apresentada ao Conselho Curador até 30 de março, para deliberações e 

aprovação, enquadrando-se, assim, nas exceções previstas no art. 2º da IN 006/2033 – 

TCE – TO, com entrega posterior ao prazo de sessenta dias. 
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2 PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 

 

 Instalação e adequação do novo Campus Universitário, situado à Av. Teotônio 

Segurado, com salas de aula, biblioteca e laboratórios, com espaço amplo, devidamente 

climatizado, mobiliado e equipado para oferecer aos servidores e aos acadêmicos 

condições necessárias ao desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Realização de obras de adequação de layout em diversas salas da IES, para 

proporcionar ambientes favoráveis à melhor realização dos trabalhos. 

 Aquisição de 133 novas estações de trabalho (computadores), 54 impressoras e 24 

Terabytes de HD para modernizar a infraestrutura operacional e aumentar a produtividade 

dos diversos departamentos da Instituição. 

 Melhorias no Sistema Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, para avaliações, 

interação e acesso dos alunos às aulas e aos conteúdos, via internet. 

 

2.1 INVESTIMENTO NO NOVO CAMPUS DA UNITINS 

 

 Contratação de empresa, assinatura da ordem de serviço e início das atividades de 

construção de três blocos para sediar o novo Campus da Unitins, em atendimento das 

demandas do convênio firmado com o Ministério da Educação – MEC via Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

 Construção de salas de aulas no terreno situado ao lado da Universidade Federal do 

Tocantins. Os valores previstos perfazem o total de R$ 9,9 milhões e somam 9.058 m2 de 

área construída. 

Está contemplada no projeto a seguinte infraestrutura: 

o 48 salas de aulas 
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o 1 biblioteca e 1 arquivo acadêmico 

o 3 laboratórios de informática 

o 4 laboratórios (agronomia, anatomia, química, histologia e física) 

o secretaria acadêmica 

o 8 salas para coordenações de cursos e 1 para professores 

o áreas de convivência nos 3 blocos de salas de aulas 

 

2.2.  INVESTIMENTO DA CENTRAL ANALÍTICA DE PESQUISA 

 

Em 2012 foi licitada a construção da Central Analítica de Pesquisa Agroambiental 

(cempam), no complexo de Ciências Agrárias, a fim de que todas as instalações de 

pesquisa agropecuária estejam interligadas para de fato atenderem às demandas de 

pesquisas e a geração de tecnologias agropecuárias para o Estado do Tocantins. 

 ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 1.985,11M2  

 

BLOCO A; B e C 

QUANTIDADE SALAS 

1 SALA DE PROTOCOLO 

1 SALA DE REUNIÃO 

1 COPA 

14 SALA DE PESQUISADORES 

2 APOIO TÉCNICO INFORMÁTICA 

1 ELEVADOR 

1 ESCADA 

1 SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

4 COORDENAÇÕES 

4 BANHEIROS MASC./FEM. 

12 LABORATÓRIOS 
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3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Em 2012 as atividades da Pró-Reitoria de Administração ficaram sob a 

responsabilidade de quatro diretorias: Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, 

Diretoria de Gestão de Pessoal e Diretoria de Tecnologia de Informação. 

 

3.1 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

À Diretoria Administrativa compete gerir e acompanhar os procedimentos referente às 

demandas administrativas desta Instituição de Ensino Superior – IES. É uma Diretoria 

subordinada à Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 

 

A Diretoria Administrativa possui cinco Coordenadorias: Compras; Licitação; Transportes, 

Serviços e Manutenção; Patrimônio e de Protocolo e Expedição. Objetivando atender às 

necessidades de organização funcional e também visando aperfeiçoar e dar agilidade à 

tramitação dos processos e expedientes relativos a compras de materiais, obras e 

serviços, maior eficiência dos serviços prestados na área de transportes, com controle 

eficaz dos bens patrimoniais, bem como agilidade nos serviços de arquivamento, 

autuação e correspondência em geral no âmbito da Fundação Universidade do Tocantins 

– UNITINS, a Diretoria Administrativa manteve a descentralização e atribuições das 

responsabilidades pertinentes a cada Coordenadoria para manter a produtividade 

necessária ao bom andamento das atividades da gestão atual. 

 

3.1.1  ESTRUTURA E CARGOS  
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COORDENADORIA/ 
DIVISÃO 

NOME CARGO 

Diretoria Administrativa 
Maria Socorro de Oliveira 
Barbosa 

Diretora Administrativa 

Coordenadoria de Compras Ana Marcia Pereira Gurski Coordenadora de compras 

Chefia de Divisão de Compras Raphael Lemes Elias Chefe de Divisão de Compras 

Chefe de setor de 
Almoxarifado 

Ricardo Costa Simeão Chefe de setor de Almoxarifado 

Coordenadoria de Licitação José Luiz D’Abadia Junior Coordenador de Licitação 

Coordenadoria de Transportes Carlos Eduardo Coelho Ferreira Coordenador de Transportes 
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Chefe de Divisão/ Transporte, 
Manutenção e Serviços 

Zeila Muniz Barros Chefe de Divisão 

Coordenação de Patrimônio Flor de Liz Maria de Araújo Lima  Coordenadora de Patrimônio  

Coordenadoria de Protocolo e 
Expedição  

Maria Auxiliadora Queiroz 
Carvalho 

Coordenadora de Protocolo e 
Expedição 

Obras e Manutenção Predial Adonias Soares de Brito Júnior Engenheiro 

Gerência de Serviços e 
Manutenção 

Creones Aires Ribeiro 
Gerente de Serviço e 
Manutenção  

Chefia de Divisão da 
Reprografia  

José Carlos Ferreira dos Santos Chefe de Divisão de Reprografia 

 

 

3.1.2  COORDENADORIA DE COMPRAS 
 

 Autuação de 147(cento e quarenta e sete) processos visando aquisições de 

materiais, obras e serviços. 

 Realização de 06 (seis) adesões à Ata de Registro de Preços, com o intuito de 

atender às demandas desta IES, totalizando um valor de R$ 1.532.213,28 (um milhão, 

quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e treze reais e vinte e oito centavos). 

 Realização de 06 (seis) processos de reconhecimento de dívida no valor de R$ 

846.890,25 (oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco 

centavos). 

 

3.1.3. COORDENADORIA DE TRANSPORTE  
 

 Acompanhamento e manutenção em 41 (quarenta e um) veículos, com 

investimentos de aproximadamente R$ 126.293,85 (cento e vinte e seis mil, duzentos e 

noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), permitindo com isto, que a frota estivesse 

sempre em perfeitas condições de uso. Com o aprimoramento dos meios de controle da 

utilização da frota e dos abastecimentos, pautando sempre pela economia dos recursos, 

porém, sem perder o foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor de 

transportes, no exercício de 2012, foram gastos 39,78% do que foi previsto, o que gerou 

uma economia de R$ 192.361,89,  como pode ser percebido na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  Valores estimados 
 

Valores realizados   

  
     

  

  Peças 219.761,08 
 

Peças 86.554,72   

  Serviços 98.894,66 
 

Serviços 39.739,13   

  Total 318.655,74 
 

Total 126.293,85   
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Dos valores acima apresentados, pode-se observar que foram utilizados 39,38 % do que 

fora previsto para o gasto com peças e 40,18% em serviços.  

 

 As despesas com combustível podem ser verificadas de forma detalhada na tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

3.1.4. COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO  
 

 Foi realizada a entrega de todos os bens que foram doados através do processo 

2700/2011 à FEAPAES -TO, sendo 2.714  bens móveis obsoletos e sucateados. 

 Foi realizado levantamento, acompanhamento e controle dos bens patrimoniais, bem 

como implementação da utilização dos termos de responsabilidade dos bens móveis para 

  Consumo Consumo  Consumo Consumo  Consumo   

Rubrica Estimado/ Realizado/ em % Previsto / Realizado/ Consumo 
  Ano em R$ Ano em R$   Mês Mês em  % 

Unitins 
499.101,96 123.010,45 24,65 41.591,83 10.250,87 24,65 

Saltfens 
30.000,00 26.101,06 87,00 2.500,00 2.175,09 87,00 

Estreito 
35.000,00 9.371,16 26,77 2.916,67 780,93 26,77 

BR-242 
4.999,99 6.065,59 -121,31 416,67 505,47 -121,31 

Educação 
Ambiental 

20.000,00 12.797,41 63,99 1.666,67 1.066,45 63,99 

NEMET 
69/2007 

20.000,00 15.032,74 75,16 1.666,67 1.252,73 75,16 

NEMET 
70/2007 

25.000,00 7.201,91 28,81 2.083,33 600,16 28,91 

CESTE 71 
Macrofitas 

10.000,00 0,00 0,00 833,33 0,00 0,00 

Pescado 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agroaçai 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Graduação 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 
644.101,95           
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todos os departamentos da IES, CAMPUS I, Complexo de Ciências Agrárias, Museu e 

Núcleo de Arqueologia. 

 Na Sede/Reitoria, foi catalogada a quantidade de 3.784 bens móveis; 

 no Campus I – Unidade Acadêmica, foram catalogados 1.212 bens móveis; 

 no Complexo de Ciências Agrárias, foram catalogados 545 bens móveis; 

 no NUTA, MUSEU, CPAV, foram catalogados160 bens móveis; 

 estão inservíveis 627 bens móveis; 

 31 bens móveis foram cedidos à REDESAT, através de termo de cessão de uso.  

 

As informações acima descritas podem ser identificadas no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 Designou-se a abertura do processo 2021/2012 para formação de Comissão Provisória 

com a finalidade de realizar levantamento patrimonial do Ativo Imobilizado, objetivando 

informações quanto à localização e estado de conservação, os que estão inservíveis, com 

avarias e a viabilidade de conservação ou baixa dos mesmos. 

(Processo em andamento). 
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3.1.5. COORDENADORIA DE LICITAÇÃO 
 
 Durante o ano de 2012, a Coordenação de Licitação da UNITINS promoveu 29 (vinte e 

nove) certames nas seguintes modalidades: pregão presencial (12), pregão eletrônico 

(13), convite (3) e tomada de preços (1). 

 Dentre as licitações ocorridas no referido período, destacam-se os pregões para 

registro de preço para aquisição de veículos automotores, resultando na renovação da 

frota de automóveis da UNITINS e na contratação de serviços advocatícios em todo o 

território nacional, o que antes era feito de forma casuística e direta. 

 Após o advento da parceria entabulada entre a UNITINS e a FAPTO, houve expressiva 

melhoria no desenvolvimento das atividades da Coordenação de Licitação da UNITINS, 

com o envio das contratações de bem tecnológicos e referentes às atividades de 

pesquisas (geralmente com especificações complexas, a demandar tempo e 

conhecimentos detalhados sobre o objeto da contratação) para a referida fundação de 

apoio. Nota-se, sobretudo, com reflexo imediato de tal fato, a celeridade de 

procedimentos que passou a ocorrer após o início da vigência da contratação da FAPTO, 

diminuindo o tempo entre a formulação das solicitações de compra e a elaboração dos 

respectivos editais de licitação. 

 Malgrado a inclusão da UNITINS no SIASG (Sistema Integrado de Administração e 

Serviços Gerais), do Ministério do Planejamento, para adesão e utilização do sistema 

COMPRASNET ter ocorrido ao final do ano de 2011, a adoção do pregão na modalidade 

eletrônica foi efetivamente realizada no ano de 2012, aumentando a competitividade das 

licitações, possibilitando a participação de empresas de outros Estados da Federação e, 

consequentemente, obtendo melhores preços nas adjudicações. 

 Durante o exercício de 2012 foi adjudicado por meio de procedimentos licitatórios o 

total de R$ 14.083.867,46 (quatorze milhões, oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e seis centavos). Insta salientar, contudo, que a maior parte do valor 

adjudicado refere-se a certames realizados sob a forma de sistema de Registro de 

Preços, que resultam na mera realização de certame para promessa de contratação, ou 

seja, contratações eventuais e/ou futuras. Destarte, do valor mencionado, apenas R$ 

1.972.265,60 (um milhão, novecentos e setenta e dois reais e duzentos e sessenta e 

cinco reais e sessenta centavos) refere-se a licitações cuja execução fora imediata. 

 Utilizando-se como parâmetro os valores estimados fixados para as contratações, 

verificamos que, em comparação aos valores efetivamente adjudicados, houve a aferição 

de economia de 23,11% (vinte e três por cento) aos recursos financeiros da instituição. 

 Nas tabelas abaixo podem ser verificadas as atividades acima relacionadas de forma 

detalhada (discriminados de acordo com a natureza dos recursos financeiros): 
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RECURSOS PÚBLICOS/MISTO: 

1. Pregão eletrônico – recursos de convênios públicos e fontes pagadoras mistas 

2. Pregão presencial – recursos de convênios públicos e fontes pagadoras mistas 

3. Convite – recursos de convênios públicos e fontes pagadoras mistas 

4. Tomada de preços - recursos de convênios públicos e fontes pagadoras mistas 

RECURSOS PRIVADOS: 

5. Pregão eletrônico – recursos privados 

6. Pregão presencial– recursos privados 

7. Convite – recursos privados 
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1. PREGÃO ELETRÔNICO – RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E FONTES PAGADORAS MISTAS 

 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio Recurso Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Valor 

Economizado 
Economia 

07_2012 
Aquisição de Material de 

Consumo (Limpeza e Copa) 
SIM 

Recursos Próprios e 
Diversas Contas 

Pagadoras (conforme 
execução da ata SRP) 

Misto R$ 305.341,80 R$ 127.591,30 R$ 177.750,50 -58,21% 

08_2012 
Aquisição de Veículos 

Automotores 
SIM 

CESTE - Qualidade da 
Água Rio Tocantins 

NEMET-RH 

Misto R$ 1.882.236,35 R$ 1.825.140,00 R$ 57.096,35 -3,03% 

Recursos Próprios 

CESTE - Programa de 
Educação Ambiental 

NUDAM 

FINEP ABACAXI 

PAC/EMBRAPA/2009 

09_2012 
Aquisição de Veículos 

Automotores (Repetição do 
Item 3) 

SIM 

CESTE - Qualidade da 
Água Rio Tocantins 

NEMET-RH 

Misto R$ 1.882.236,35 R$ 1.825.140,00 R$ 57.096,35 -3,03% 

Recursos Próprios 

CESTE - Programa de 
Educação Ambiental 

NUDAM 

FINEP ABACAXI 

PAC/EMBRAPA/2009 

10_2012 

Aquisição de 
Eletrodomésticos (Ar-

condicionado, geladeira e 
freezer) 

SIM PAC/EMBRAPA/2009 Público R$ 98.300,00   R$ 98.300,00 -100,00% 
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2. PREGÃO PRESENCIAL – RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E FONTES PAGADORAS MISTAS 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio 
Recurs

o 
Valor Estimado 

Valor 
Adjudicado 

Valor 
Economizado 

Economi
a 

02_2012 
Serviços Gráficos 

(Encadernação e Impressão) 
SIM 

UNITINS/DERTINS 
Público R$ 40.270,00 R$ 36.745,64 R$ 3.524,36 -8,75% 

Ministério da Pesca 

04_2012 
Serviços de Fornecimento de 
Alimentação nas cidades de 
Palmas, Araguaína e Gurupi 

NÃO Escola de Conselhos Público R$ 76.800,00 R$ 73.100,00 R$ 3.700,00 -4,82% 

05_2012 
Aquisição de Móveis para 

Escritório 
SIM 

Recursos Próprios 

Misto R$ 334.368,50 R$ 183.462,76 R$ 150.905,74 -45,13% 

CESTE - Qualidade da Água 
do UHE Estreito 

Escola de Conselhos 

SALTESTREITO 

CESTE - Educação 
Ambiental do AHE Estreito 

07_2012 
Serviços Gráficos 

(Reprodução e Encadernação) 
SIM Escola de Conselhos Público R$ 14.400,00 R$ 11.376,00 R$ 3.024,00 -21,00% 

08_2012 
Confecção de Bolsas em 

Náilon e Sacolas TNT 
NÃO 

Escola de Conselhos Público 
  

R$ 11.600,00 R$ 7.910,00 R$ 3.690,00 -31,81% 
UNITINS/DERTINS 

12_2012 
Pneus, com serviços de 

alinhamento e 
balanceamento 

SIM 

VALEC 

Misto R$ 234.543,34 R$ 173.353,40 R$ 61.189,94 -26,09% 

Unitins Vestibular 
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3. CONVITE – RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E FONTES PAGADORAS MISTAS 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio 
Natureza 

do 
Recurso 

Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Valor 

Economizado 
Economia 

02_2012 
Serviços de Consultoria - 
Contratação de Chapter 
credenciada pelo PMI 

NÃO 
Convênio 

UNITINS/SEPLAN MBA 
Público R$ 40.160,51 R$ 40.050,00 R$ 110,51 -0,28% 

03_2012 
Permissão de Uso para 

Exploração de Serviços de 
Reprografia 

NÃO Sem Ônus Privado R$ 250,00 por mês 
R$ 300,00 por 

mês 
R$ 50,00 20% 

 

 

 

 

4. TOMADA DE PREÇOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E FONTES PAGADORAS MISTAS 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio 
Natureza 

do 
Recurso 

Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Valor 

Economizado 
Economia 

01_2012 
Construção do Laboratório 

de Frutas e Viveiro de 
Mudas 

NÃO FINEP/SEBRAE  Público R$ 149.721,34 R$ 137.608,55 R$ 12.112,79 -8,09% 
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5. PREGÃO ELETRÔNICO – RECURSOS PRIVADOS 

 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio 
Natureza 

do 
Recurso 

Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Valor 

Economizado 
 

Economia 

01_2012 
Contratação de Empresa 

para Fornecimento de Livros 
Nacionais e Importados 

NÃO Recursos Próprios Privado 

 Item 1 - R$ 
151870,73 

Item 1 - 32% 
  

32% 

Item 2 - R$ 
20000,00 

Item 2 - 31,35% 

  

31,25% 

02_2012 
Aquisição de Cartuchos e 
Toners para Impressoras 

SIM UNITINS CDTI Privado R$ 74.800,00 R$ 49.952,72 R$ 24.847,28 -33,22% 

03_2012 
Aquisição de Materiais e 

Suprimentos de Informática SIM Recursos Próprios Privado R$ 31.768,00 R$ 15.297,46 
R$ 16.470,54 -51,85% 

04_2012 
Aquisição de Reagentes 

Químicos 
SIM 

Recursos Próprios 

Privado R$ 30.354,17 R$ 28.788,17 R$ 1.566,00 -5,16% 
CESTE - Qualidade da 
Água Rio Tocantins 

NEMET-RH 

05_2012 
Aquisição de Material de 

Expediente 
SIM Recursos Próprios Privado R$ 623.322,88 R$ 347.703,24 R$ 275.619,64 -44,22% 

12_2012 
Aquisição de Mobiliário 
(Mesas para Desenho) 

SIM Recursos Próprios Privado R$ 50.408,34 R4 34.989,23 R$ 15.419,11 -30-,59% 
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6. PREGÃO PRESENCIAL– RECURSOS PRIVADOS 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio 
Natureza 

do 
Recurso 

Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Valor 

Economizado 
 

Economia 

06_2012 

Serviços Gráficos 
(Diagramação, 

Encadernação e Impressão) 
da Revista Ciência 

AgroAmbiental 

NÃO 
FUNPEX - Recursos 

Próprios 
Privado R$ 3.383,00 

  

R$ 3.383,00 -100,00% 

09_2012 
Contratação de Escritório de 

Advocacia 
SIM Recursos Próprios Privado R$ 471.725,00 

R$ 412.069,30 
R$ 59.655,70 -12,65% 

10_2012 
Contratação de Serviços de 
Preparação Visual (Cabelo e 

Maquiagem) 
SIM Recursos Próprios Privado R$ 27.200,00 R$ 26.000,00 R$ 1.200,00 -4,41% 

11_2012 Seguro de Veículo NÃO Recursos Próprios Privado R$ 59.290,91 
R$ 37.327,50 

R$ 21.963,41 
 

13_2012 Serviços de Advocacia  SIM Recursos Próprios Privado 
R$ 

10.670.860,20 
R$ 

10.433.428,20 
R$ 237.432,00 - 2,23% 

 

7. CONVITE – RECURSOS PRIVADOS 

Certame Objeto SRP Projeto/Convênio 
Natureza 

do 
Recurso 

Valor Estimado 
Valor 

Adjudicado 
Valor 

Economizado 
 

Economia 

01_2012 Contratação de Leiloeiro NÃO Recursos Próprios Privado Comissão de 5%       
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3.2 DIRETORIA FINANCEIRA 

 
A Diretoria Financeira está dividida em três coordenações que executam as 
atividades do setor, sendo coordenação de execução financeira, coordenação de 
convênios e contratos e coordenação contábil.  
 
A Diretoria Financeira possui como atribuição: 
 
 Dirigir, planejar, controlar e orientar as atividades financeiras em conjunto com 
os coordenadores das áreas específicas do setor; 
 
 Assinar as Notas de Empenho e Desembolso em conjunto com o Pró-Reitor de 
Administração e Finanças e/ou Reitor; 

 

 Assinar documentos bancários em conjunto com o Pró-Reitor de Administração 
e Finanças e/ou Reitor; 
 
 Acompanhar o cumprimento das normas estabelecidas para a execução 
financeira e orçamentária; 
 
 Auxiliar na organização da proposta orçamentária e no controle do orçamento 
anual. 
 

 
DIRETORIA FINANCEIRA 

 

DIRETORIA/COORDENADORIA/ 
DIVISÃO 

NOME CARGO 
 

Diretoria Financeira Maria Neuza dos 
Santos 

Diretor Financeiro 

Coordenadoria de Execução 
Financeira 

Jakeline Pereira da 
Silva 

Coordenador de 
execução financeira 

Chefia de Divisão de Cobrança 
de Boletos 

Maria Arlene Pereira 
Coelho 

Gerência de Contas a 
Receber 

Chefia de Divisão de Execução 
Financeira 

  

Chefia de Setor de 
Movimentação Bancária 

Ana Claudia 
Schmeidr 

Chefe de setor de 
movimentação bancária 

Coordenação de Avaliação de 
Controle de Projetos e Convênios 

Fabiano Cottica 
Magro 

Coordenador de 
Convênios e contratos 
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3.2.1  ESTRUTURA E CARGOS – DIRETORIA FINANCEIRA 
 
 
3.2.1.1. COORDENAÇÃO FINANCEIRA, Gerência de Contas a Receber, 
Gerência de Contas a Pagar, Divisão de Acompanhamento e Controle de 
Empenhos e Setor de Movimentação Bancária.  

 Gerir todas as questões referentes às atividades financeiras (pagamentos e 
recebimentos). 

 Acompanhar a movimentação financeira das contas bancárias mantidas pela 
Instituição através da verificação de saldos, extratos e conciliação bancária. 

 Abrir e encerrar contas de movimentação bancária de acordo com as 
necessidades. 

 Acompanhar os trabalhos do setor de contas a pagar. 

 Acompanhar os trabalhos da tesouraria. 

 Elaborar relatórios de controle financeiro das contas a receber e a pagar. 

 Emitir relatório de fluxo de caixa. 

 Emitir notas de empenho e de liquidação. 

 Conferir documentação de pagamentos. 

 Controlar o recebimento das mensalidades dos cursos de pós-graduação e 
extensão. 

 Cobrar e negociar recebimento de débitos atrasados dos alunos dos cursos 
de pós-graduação, extensão e dependência. 

 Emitir e controlar os boletos de mensalidades dos alunos dos cursos de pós-
graduação e extensão. 

 

 

3.2.1.2. COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE 

 Coordenar, planejar e executar as atividades de contabilidade e prestação de 
contas anual.  

 Prestar assessoramento à Pró Reitoria de Administração e Finanças e Diretor 
Financeiro, na área contábil e financeira quando solicitado. 

Chefia de Divisão de Controle de 
Projetos e Convênios 

Kelly de Souza Lobo Chefe de Divisão de 
Controle de Projetos e 
Convênios 

Gerência de Prestação de Contas Luiz Gonzaga Pires 
Santana 

Gerência de Convênios e 
Gerência de Contratos 
 

Coordenadoria de Contabilidade Getsemany Everton 
da Silva 

Coordenador de 
Contabilidade 
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 Fornecer as informações solicitadas pelo fisco e acompanhar a regularidade 
das certidões negativas de débitos.  

 Conferir Balancetes, Razão e demais relatórios contábeis. 

 Fechar balanço anual, DRE, DFC, entre outros. 

 Analisar prestação de contas contábeis de convênios. 

 Emitir notas fiscais quando necessário. 

 Elaborar a prestação de contas anual de todas as atividades junto ao 
Ministério de Justiça, para manutenção do Certificado de Utilidade Pública. 

 

3.2.1.3. COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, Gerência de 
Convênios e Gerência de Contratos 

 Acompanhar a execução financeira dos convênios e contratos firmados pela 
Instituição. 

 Emitir parecer sobre as despesas de convênios e projetos, atestando a 
disponibilidade financeira e conformidade com o Plano de Trabalho. 

 Analisar e emitir parecer quanto à viabilidade orçamentária e financeira de 
novos projetos para a Instituição. 

 Elaborar as prestações de contas de convênios. 

 Responder diligências de prestação de contas junto às esferas Estadual, 
Federal e TCE. 

 Elaborar relatórios da situação financeira dos projetos e convênios e demais 
relatórios solicitados pelo Diretor Financeiro. 

 Acompanhar e solicitar os repasses das taxas de administração previstas nos 
contratos. 

 Lançar e acompanhar propostas de novos convênios no SICONV – Sistema 
de Convênios do Governo Federal. 

 Fornecer relatórios periódicos de acompanhamento de projetos aos 
coordenadores dos mesmos. 
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3.2.2. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 
 
As informações extraídas para o presente relatório correspondem à movimentação 
financeira do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. O quadro abaixo 
demonstra o confronto das receitas e das despesas realizadas no período. 

FONTE  RECEITAS NO PERÍODO 
DESPESAS NO 

PERÍODO 

RECURSOS PRÓPRIOS 12.353.161,59 9.510.787,76     

RECURSOS FEDERAIS 5.276.810,00 676.561,08  

RECURSOS ESTADUAIS 12.947.550,45 14.340.646,18    

DEVOLUÇÃO CONV. (24.720,29) - 

APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.078.588,07 -                       

DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO 
 

1.117.628,02 

TOTAL 31.631.389,82 25.645.623,04  
Tabela 1: Confronto das receitas e despesas realizadas no período por fonte de recurso – Fonte: 

Sistema Protheus 

 
Das despesas apresentadas, resta em provisão o valor de R$ 3.049.280,27 (três 
milhões, quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) 
relativo à folha de pagamento e férias dos servidores referente ao mês de dezembro, 
e fornecedores a serem quitados no mês subsequente; é certo que os recursos já 
estão reservados para custear estas obrigações.    
 
As receitas estão demonstradas por fonte de recursos, sendo assim as definições: 
Fonte 01 – Recursos Próprios 
Fonte 02 – Recursos provenientes do Governo Estadual 
Fonte 03 – Recursos provenientes do Governo Federal 
 
3.2.2.1  DEMONSTRAÇÃO POR GRUPO DE RECEITA 

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 
GRADUACAO-MATRICULA/MENS/TAXA 8.285.481,59 

POS-GRADUAÇÃO           36.487,10                  

CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVICOS  2.854.176,17 

RECEITA ESTADUAL-      12.947.550,45 

RECEITA DE CONVÊNIOS FEDERAIS 5.276.810,00 

OUTRAS RECEITAS  1.177.016,73 

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO           1.078.588,07   

TOTAL 31.656.110,11     
Tabela 2: Demonstrativo por grupo de receita 
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Gráfico 1: Receita por grupo   
A tabela e o gráfico abaixo demonstram a composição da receita realizada no 
período por fonte de recursos: 
 

Natureza Valor R$ 

RECEITAS PROPRIAS 12.353.161,59 

RECEITAS CONVENIOS FEDERAIS 5.276.810,00 

RECEITAS ESTADUAIS 12.947.550,45 

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 1.078.588,07  

TOTAL 31.656.110,11 
Tabela 3: Composição da receita por fonte de recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição das receitas por fontes de recursos 

 

3.2.2.2 RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS  

As receitas de Recursos próprios são as provenientes de mensalidades, taxa 
acadêmica, serviços prestados e têm como finalidade custear as despesas de 
pagamento de custeios, como aquisição de materiais de expediente e limpeza, 
manutenções gerais e investimentos. 

A Receita de Contrato de Prestação de Serviços (classificada nesta fonte de 
recurso) no valor de R$ 2.854.176,17 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro 
mil, cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), corresponde aos contratos  
de parcerias de trabalhos com objetivos pré definidos, que só podem ser executados 
de acordo com o plano de trabalho. 

 
3.2.2.3 RECEITA DE RECURSO FEDERAL 

As receitas de Recurso Federal, no valor de R$ 5.276.810,00 (cinco mil, duzentos e 
setenta e seis mil, oitocentos e dez reais), correspondem à primeira parcela 

RECEITAS 
PROPRIAS

39%

RECEITAS 
CONVENIOS 

FEDERAIS

17%

RECEITAS  
ESTADUAIS

41%

RENDIMENTO DE 
APLICAÇÃO

3%
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referente ao Convênio firmado com FNDE/MEC, para construção do Campus 
Universidade da UNITINS.  

No exercício de 2012, foi efetivada a devolução de R$ 16.828,52 (dezesseis mil, 
oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), relativa a Convênios 
Federais executados e expirados os prazos de execução. 

  

3.2.2.4 RECEITA DE RECURSO ESTADUAL 

As receitas de Recurso Estadual, no valor de R$ 12.947.550,45 (doze milhões, 
novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 
centavos), referem-se ao recurso da Fundação Unitins, inserido como Unidade 
Gestora no orçamento do Estado para custear o líquido da Folha de Pagamento e 
férias dos servidores da instituição.  

No exercício de 2012, foi efetivada a devolução de R$ 7.891,77 (sete mil, oitocentos 
e noventa e um reais e setenta e sete centavos), relativa a Convênios Estaduais 
executados e expirados os prazos de execução. 

 

3.2.3 DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS 

 

As despesas apuradas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 estão 
demonstradas na tabela abaixo, classificadas por fonte de recursos. 
 

CLASSIFICAÇÃO 
RECURSOS 
PRÓPRIOS 

RECURSOS 
ESTADUAIS 

RECURSOS 
FEDERAIS 

TOTAL 

DESPESAS COM PESSOAL 2.660.262,62  14.298.504,22         0,00  16.958.766,84  

DESPESAS DE CUSTEIO 5.653.477,23    42.141,96         676.561,08  6.372.180,27  

DESPESAS C/ AÇÃO JUDICIAL 1.197.047,91 
  

1.197.047,91 

INVESTIMENTOS 1.651.501,05                              -    
 

1.651.501,05       

TOTAL 11.162.288,81  14.340.646,18     676.561,08   26.179.496,07  
Tabela 5: Resumo das despesas por fonte de recursos – Fonte: Sistema Protheus 

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS 
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Gráfico 3: Distribuição das despesas por fontes de recursos 
 
 
       

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NO PERÍODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Gráfico 4: Classificação das despesas realizadas no período  

 
No quadro abaixo, consta o detalhamento dos gastos com investimentos no período. 
 

NATUREZA  RECURSOS 
PRÓPRIOS  

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 348.658,06  

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 48.432,79 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 149.116,55 

EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS    577.263,32  

VEÍCULOS    346.165,50  

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 181.864,83 

 TOTAL  1.651.501,05  
Tabela 6: Detalhamento dos gastos com investimentos 
 
 

Vale destacar que, através das parcerias de Contratos de Prestação de Serviços, foi 
possível realizar investimento em máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, 
equipamentos de processamento de dados e veículos, no valor global de R$ 
210.575,18 (duzentos e dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito 
centavos). 
 
 

3.2.4 PRINCIPAIS FATOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS 

3.2.4.1 Comparativos da Receita entre os períodos de 01/01/2011 a 31/12/2011 e 
01/01/2012 a 31/12/2012 

DESPESAS COM PESSOAL
65%

DESPESAS DE CUSTEIO
24%
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AÇÃO JUDICIAL
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RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS 

FONTE  RECEITAS NO PERÍODO DE 
01/01/2011 A 31/12/201 

RECEITAS NO PERÍODO DE 
01/01/2012 A 31/12/2012 

VARIAÇÃO 

RECURSOS PRÓPRIOS           22.190.872,12 12.353.161,59              -80% 

RECURSOS ESTADUAIS       10.899.999,99 12.947.550,45 16% 

RECURSOS FEDERAIS 1.418.443,77 5.276.810,00 73% 

APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.314.308,35 1.078.588,07 -22% 

TOTAL 35.823.624,23 31.656.110,11              -13% 

Tabela 7: Comparativo da receita – recursos próprios, estaduais e federais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 5: Comparativo da receita – recursos próprios e estaduais e federais 
 
 

No exercício de 2012, houve um incremento de receitas na fonte de recursos 
próprios, com taxas e mensalidades, devido ao compromisso do Gestor em resolver 
as questões acadêmicas dos cursos Ead, oferecendo aos ingressos inadimplentes 
na grade curricular oportunidade de cursar as matérias para o término dos cursos.   
 

 3.2.4.2 Comparativos da Despesa entre os períodos de 01/01/2011 a 31/12/2011 
e 01/01/2012 a 31/12/2012 

RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS 

FONTE  DESPESAS NO PERÍODO DE 
01/01/2011 A 31/12/2011 

DESPESAS NO PERÍODO DE 
01/01/2012 A 31/12/2012 

VARIAÇÃO 

RECURSOS PRÓPRIOS                 28.782.857,54                 9.510.787,76  -203% 

RECURSOS ESTADUAIS                 10.770.336,76 14.340.646,18 25% 

RECURSOS FEDERAIS 1.147.770,83 676.561,08 -70% 

TOTAL 40.700.965,13                 24.527.995,02  -66% 
Tabela 8: Comparativo da despesa – recursos próprios e estaduais 
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Gráfico 6: Comparativo da despesa – recursos próprios, estaduais e federais 

   
3.2.5 DEMONSTRATIVO DE SALDOS EM CONTA CORRENTE EM 31/12/211 E 
EM 31/12/2012 POR FONTE DE RECURSOS 
 

FONTE  
SALDO EM CONTA 

CORRENTE EM 
31/12/2011 

SALDO EM CONTA 
CORRENTE EM 

31/12/2012 
VARIAÇÃO 

CONTAS DE RECURSOS 
PRÓPRIOS 9.743.139,44 11.377.573,42 14% 

CONTAS DE RECURSO 
ESTADUAL 126.192,79 131.567,26 4% 

CONTAS DE RECUSRO FEDERAL 4.790.960,51 9.489.879,18  50% 

TOTAL 14.660.292,74 20.999.019,86 30% 

 
 
 
3.2.6. CONVÊNIOS E CONTRATOS  

A UNITINS executa diversos projetos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão que 

são celebrados por meio de contratos de prestação de serviços e convênios de 

parceria com órgãos do Governo Federal, Estadual e com a iniciativa privada, 

viabilizando recursos para custeio e investimentos nas áreas de atuação da 

Universidade. A seguir estão relacionados os convênios e contratos em vigor no 

exercício de 2013. 

 

Convênio/Contrato nº Valores Recebidos 

até 31/12/2012 

Valores a Receber 

em 2013 

001/2007 - SALTFENS IV               4.140.937,81               350.000,00 

0215202/2008 - COOPERATIVA DE PESCADO                   70.000,00                    65.205,00  
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001/2009 – FRUTANORTE 353.996,25                 117.998,75  

713312/2009 - PAC OEPA 2009               3.458.019,77  - 

702306/2010 - MEC/FNDE – CONSTRUÇÃO 

DO CAMPUS               4.500.000,00               4.500.000,00  

748041/2010 - PAC OEPA 2010 -                 711.895,30  

770548/2012 - PROEXT 2011 -                 177.977,00  

774105/2012 - FUNDO NAC. ANTIDROGAS -                 299.943,00  

70/2007 – MONITORAMENTO HIDRO – 

CESTE 1.728.365,10 87.293,58 

10/2007 – SALTESTREITO – CESTE 5.715.960,50 7.000,00 

16/2007 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CESTE 2.923.312,63 381.673,60 

69/2007 – MONIT.QUALIÁGUAS – CESTE 1.936.447,50 270.000,00 

02/2012 – PÓS GERENCIAMENTO DE PROJ. 

GOVERNAMENTAIS 

345.083,04 43.135,38 

001/2012 – ACERTANDO OS PONTEIROS 

COM O ENEM 114.099,26 

- 

TOTAL 25.286.221,86 7.012.121,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Distribuição dos valores a receber em 2013 por fonte de recurso – convênios e contratos 
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Gráfico 8: Comparativo entre valores recebidos e executados – convênios e contratos em vigor 

 
 
3.2.7 CONVÊNIOS 
 
3.2.7.1 Convênio VALEC/UNITINS Nº 001/2007 – SALTFENS IV 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Execução do programa de levantamento, monitoramento e salvamento 

arqueológico, Etapa IV, sub-trechos IV-1 a IV-5, no trecho da Ferrovia Norte-Sul.  

Concedente: VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovia S/A 

Vigência: 15/06/2007 a 14/01/2013 

Valor Previsto R$ 5.536.971,98 – Contrapartida R$ 700.260,40 (bens e serviços) 

OBSERVAÇÕES 

Aguardando a liberação da última parcela no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil reais) para concluir as atividades do projeto e elaborar a prestação de 

contas final. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

81789-9 4.279.910,61 0,00 77.743,18  4.277.413,23 2.497,38  

 
 
3.2.7.2 Convênio nº 0215202/2008 – COOPERATIVA DE PESCADO 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Apoiar iniciativas de assistência técnica e extensão em aquicultura, com foco 

na produção de pequena e média escala. 

Concedente: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 

Vigência: 27/11/2008 a 02/01/2013 

Valor previsto R$ 135.205,00 - Contrapartida R$ 20.384,00 (bens e serviços) 

OBSERVAÇÕES 

Este projeto encontra-se paralisado aguardando o recebimento da última parcela no 

valor de R$ 65.205,00, necessária para concluir as atividades previstas no plano de 

trabalho. 
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RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

83.355-X 70.000,00 0,00 7.385,90 71.777,82 5.608,08 

 
 
3.2.7.3 Convênio nº 001/2009 – PROJETO FRUTANORTE 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Projetos de inovação tecnológica de interesse de micro e pequenas 

empresas a serem executadas por instituições científicas e tecnológicas. 

Concedente: SEBRAE-Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do TO 

Vigência: 13/02/2009 a 29/07/2013 

Valor previsto R$ 471.995,00 - Contrapartida R$  

OBSERVAÇÕES 

 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

83.175-1 117.998,75 0,00 26.193,63 3.578,25 140.614,13 

83.219-7 235.997,50 0,00 43.471,08 164.740,31 114.728,27 

 
 
3.2.7.4 Convênio nº EMBRAPA/UNITINS nº 713312/2009 – PAC 2009 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: 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 laboratório, computadores, 

periféricos e acessórios, móveis, aparelhos eletroeletrônicos e veículos. 

Concedente: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

Vigência: 01/12/2009 a 31/07/2013 

Valor previsto R$ 3.458.019,77 - Contrapartida R$ 424.692,00 (bens e serviços) 

OBSERVAÇÕES 

Processo licitatório foi concluído. Aguardando o inicio das obras para construção dos 

laboratórios no terreno do CCAP. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

5.409-7 3.458.019,77 0,00 547.184,16 2.537,00 4.002.666,93 

 
 
3.2.7.5 Convênio MEC/FNDE/UNITINS nº 705015/2010  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

Objeto: Construção de blocos de salas de aula e laboratórios, em atendimento à 

Emenda Parlamentar. 

Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2014 
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Valor previsto R$ 9.000.000,00 - Contrapartida R$ 900.000,00 (financeira) 

OBSERVAÇÕES 

Obras em execução. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

5.430-5 4.500.000,00 450.000,00 229.494,18 70.852,44 5.108.641,74 
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3.2.7.6 Convênio nº EMBRAPA/UNITINS nº 748041/2010 – PAC 2010 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Fortalecimento estrutural da área de pesquisa e de laboratórios da instituição, 

por meio da construção do laboratório de Germoplasma. 

Concedente: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

Vigência: 27/12/2010 a 31/12/2013 

Valor previsto R$ 711.895,30 - Contrapartida R$ 80.000,00 (bens e serviços) 

OBSERVAÇÕES 

O recebimento dos recursos deste convênio ocorrerá somente após a prestação de 

contas da primeira parcela do convênio PAC 2009. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

5.519-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
3.2.7.7 Convênio nº MEC/UNITIN nº 770548/2012 – PROEXT 2011  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Extensão 

Objeto: 01. Desenvolver ações de educação patrimonial com jovens e adultos  

02. Capacitar aproximadamente 100 agentes comunitários de saúde 

Concedente: Ministério da Educação – MEC 

Vigência: 07/07/2012 a 07/07/2013 

Valor previsto R$ 177.977,00 - Contrapartida R$ 17.596,80 (financeira) 

OBSERVAÇÕES 

 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

5.612-X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

3.2.8.8 Convênio nº 774105/2012 – FUNDO NAC. ANTIDROGAS 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Extensão 

Objeto: Realizar capacitações e atualização aos profissionais que atuam nas redes 

de atenção integral à saúde e educação 

Concedente: Ministério da Educação – MEC 

Vigência: 01/10/2012 a 30/09/2013 

Valor previsto R$ 299.943,00 - Contrapartida R$ 29.984,30 (financeira) 

OBSERVAÇÕES 

Aguardando a liberação dos recursos para iniciar as atividades. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 
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n/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

3.2.7.9 Termo de Coop.Técnica nº 001/2012 –Acertando os Ponteiros com o 
ENEM 

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Extensão 

Objeto: Oferta de aulas na modalidade de ensino a distância, por meio do projeto 

denominado “Acerte os ponteiros com o Enem” com a finalidade de preparar jovens 

tocantinenses para participar com sucesso do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM. 

Concedente: Secretaria da Ciência e Tecnologia- SECT/ Secretaria da Educação-

SEDUC / Secretaria da Comunicação-SECOM / Fundação Radiofusão Educativa do 

Estado do Tocantins – REDESAT 

Vigência: 19/01/2012 a 19/01/2014 

Valor previsto R$ 114.099,26  

OBSERVAÇÕES 

O gerenciamento administrativo e financeiro deste projeto foi transferido para a 

FAPTO por meio do contrato nº 79/2012 no valor de R$ 114.099,26, que foi 

integralmente repassado a FAPTO em 02 (duas) parcelas. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

n/c 114.099,26 0,00 0,00 114.099,26 0,00 

 

3.2.8 CONTRATOS 
 
3.2.8.1 Contrato nº 70/2007  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Prestação de serviços de monitoramento hidrossedimentométrico na UHE 

Estreito 

Contratante: Consórcio Estreito Energia – CESTE 

Vigência: 24/01/2008 a 23/01/2013 

Valor Previsto R$ 1.815.658,68 

OBSERVAÇÕES 

O gerenciamento administrativo e financeiro deste projeto foi transferido para a 

FAPTO por meio do contrato nº 75/2012 no valor de R$ 245.609,43, do qual foram 

repassadas 02 (duas) parcelas que perfazem o valor de 162.681,18. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

81.277-3 1.728.365,10 0,00 53.135,18 1.778.341,93 3.158,35 

 
 

3.2.8.2 Contrato nº 10/2007  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Prestação de serviços de prospecções arqueológicas na área impactada pela 
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UHE Estreito 

Contratante: Consórcio Estreito Energia – CESTE 

Vigência: 24/01/2007 a 31/07/2013 

Valor Previsto R$ 5.722.960,50 

OBSERVAÇÕES 

O gerenciamento administrativo e financeiro deste projeto foi transferido para a 

FAPTO por meio do contrato nº 78/2012 no valor de R$ 562.537,59, do qual foi 

repassada 01 (uma) parcela no valor de R$ 555.328,59. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

81.416-4 5.715.960,50 0,00 242.631,53 5.954.471,75 4.120,28 

 
3.2.8.3 Contrato nº 16/2007  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Prestação de serviços de educação ambiental nos municípios impactados 

pela UHE Estreito 

Contratante: Consórcio Estreito Energia – CESTE 

Vigência: 16/04/2007 a 31/07/2013 

Valor Previsto R$ 3.304.986,23 

OBSERVAÇÕES 

O gerenciamento administrativo e financeiro deste projeto foi transferido para a 

FAPTO por meio do contrato nº 76/2012 no valor de R$ 784.454,40, do qual foram 

repassadas 02 (duas) parcelas que perfazem o valor de 421.864,48. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

80.760-5 2.923.312,63 0,00 54.830,71 2.959.102,49 19.040,85 

 
 

3.2.8.4 Contrato nº 69/2007  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa 

Objeto: Prestação de serviços de monitoramento da qualidade das águas do 

reservatório da UHE Estreito 

Contratante: Consórcio Estreito Energia – CESTE 

Vigência: 12/05/2008 a 20/02/2013 

Valor Previsto R$ 2.206.447,50 

OBSERVAÇÕES 

O gerenciamento administrativo e financeiro deste projeto foi transferido para a 

FAPTO por meio do contrato nº 77/2012 no valor de R$ 847.651,01, do qual foram 

repassadas 04 (quatro) parcelas que perfazem o valor de 382.151,01. 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

83.042-9 1.936.447,50 0,00 132.382,03 1.547.661,73 521.167,80 
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3.2.8.5 Contrato nº 02/2012  

Responsável pela execução: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Objeto: Curso de Pós-Graduação em Gerenciamento de Projetos Governamentais 

Contratante: Secretaria do Planejamento e Modernização da Gestão Pública 

Vigência: 27/01/2012 a 27/01/2013 

Valor Previsto R$ 388.218,42 

OBSERVAÇÕES 

 

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

C/C RECEBIDO CONTRAP. REND. VLR. EXECUTADO 
SALDO EM 

C/C 

80.795-8 345.083,04 0,00 1.876,99 262.921,98 84.038,05 

 
 

3.3. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação tem por objetivo 

garantir a adesão das diretrizes Institucionais às tecnologias da informação e 

comunicação, fornecendo infraestrutura tecnológica, auxiliando na definição de 

processos e, por consequência, no desenvolvimento e manutenção de aplicações 

para atendimento das demandas das pró-reitorias.   

Este relatório tem a finalidade de explanar as ações realizadas por essa 

diretoria em 2012 e a situação do setor. Como a Diretoria é composta pela 

Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (CDMS) e pela 

Coordenação de Segurança, Redes e Suporte (CSRS), para melhor entendimento 

do contexto das ações, este relatório é organizado em duas seções que apresentam 

a organização e as ações realizadas por cada coordenação. 

 

3.3.1 Estrutura de cargos 

Em 2012, foram contratados ou recebidos por cessão de órgãos estaduais 

diversos profissionais para a área de TI. No entanto, alguns dos servidores, 

contratados e concursados solicitaram desligamento definitivo ou licença temporária. 

Dessa forma, a Diretoria de Tecnologia da Informação encerrou o ano com déficit de 

servidores, principalmente quando se compara com o quantitativo ideal para o 

atendimento satisfatório da IES.  
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Tabela 23 – Composição da equipe 

Função 
Quantidade atual 

de sistemas 
Quantidade 

atual 
Quantidade 

ideal 

Analista de Banco de Dados 

Aproximadamente 
25 sistemas 

2 2 

Analista de Negócios 0 1 

Analista de Sistemas 4 4 

Analista de 
Sistemas/Desenvolvedor 

3 6 

Analista de Suporte 2 3 

Analista de Testes 0 1 

Assistente Administrativo 1 1 

Assistente Administrativo 
Superior 

1 1 

Designer 0 1 

Técnico em Informática / 
Atendente 

1 6 

 

3.3.2 Ações desenvolvidas 

 
3.3.2.1 Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (CDMS) 
 

A CDMS tem como objetivo executar todo o ciclo de desenvolvimento de 

sistemas de informação, que envolve desde as etapas de entrevistas com o 

solicitante do sistema, análise, modelagem, implementação, teste e manutenção do 

sistema, até as etapas de treinamento e suporte ao usuário.  

Dessa forma, esta seção explicita todos os sistemas que sofreram 

manutenção, seja evolutiva ou corretiva, assim como os sistemas que foram 

desenvolvidos durante 2012 que tiveram como objetivo proporcionar à Unitins o 

cumprimento de suas metas.  

Em 2012, os sistemas de acesso externos, como extranet, foram 

desativados, já que o fluxo de postagem de avaliações e frequências das turmas 

EAD/EADCON cessou e os tratamentos passaram a ser internos. Para suprir a 

necessidade de acesso dos centros acadêmicos, foram desenvolvidas 

funcionalidades no sistema de gestão acadêmica para permitir o acesso à situação 

de cada aluno e as atas de colação de grau. 

Outras aplicações foram extintas e suas funcionalidades foram absorvidas 

por outras ferramentas, a fim de unificar os acessos possibilitando maior controle da 

vida acadêmica, facilitando a implementação de regras de segurança e treinamento 

por parceiros envolvidos. 
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Esta Coordenação tem por meta unificar as aplicações de Gestão Acadêmica 

da Universidade, o que deve ser concluído no ano de 2013. 

Tabela 24  – Sistemas unificados 

Sistema Antigo Novo sistema Funcionalidade 

persistente 

Extranet Acadêmico 2010 Situação do aluno e atas 

de colação de grau 

SIGA AVA Postagem das fichas de 

acompanhamento de 

estágio dos cursos de 

Serviço Social 

Sistema de matrícula 

dos cursos presenciais 

RM Matrícula dos cursos 

presenciais 

Unitins Virtual AVA Postagem de trabalhos 

de conclusão do curso e 

relatórios de estágio 

 

 

Tabela 25  – Sistemas desenvolvidos, adquiridos e/ou mantidos em 2012 

Sistema Descrição 
Principais 

atividades(s) 
Situação 

Portal 
institucional 

Portal WEB no qual são publicadas 
todas as informações desta IES: 
notícias, comunicados, documentos 
e estrutura institucional. 

Manutenção e 
publicação de 
conteúdo  

Em 
operação 

Sistemas de 
passport 

Sistema de gerenciamento de 
usuários, aplicações e permissões 
de acesso a sistemas da Unitins. 

Cadastros e 
alterações de 
usuários 

Em 
operação 

Extranet 
Portal de acesso aos usuários 
externos (polos presenciais, centros 
acadêmicos e tutores). 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

SIGA 

Sistema de Gestão Acadêmica 
utilizado para gerenciamento de 
recebimento de documentos dos 
estágios do curso de Serviço Social. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

AVA 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 
da Unitins. Sistema utilizado como 
ferramenta pedagógica de interação 
entre corpo docente e discente na 
modalidade EaD. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 
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i-Protocolo 

Definição de requisitos para 
aquisição de sistema que possibilita 
o registro de solicitações para os 
serviços disponibilizados 

Definição, 
aquisição e 
implementação 

Em 
operação 

Banco de 
questões 

Aplicação responsável por realizar o 
gerenciamento de todas as questões 
de exercícios e provas criadas pelo 
corpo docente da Unitins. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Portal da 
PROGRAD 

Sistema destinado à publicação de 
todas as informações referentes à 
Pró-Reitoria de Graduação. 

Manutenções 
evolutivas, 
corretivas e 
publicação de 
conteúdos 

Em 
operação 

Sistema 
Acadêmico 

Sistema que gerencia as 
informações relacionadas aos 
serviços de acompanhamento das 
rotinas administrativas da Secretaria 
Acadêmica e das avaliações dos 
acadêmicos da modalidade EaD. 

Desenvolvimento 
de ferramentas 

Manutenções 
corretivas e 
evolutivas 

Em 
operação 

Hotsites 

Pequenas aplicações desenvolvidas 
para atender a demandas, 
pontuações de eventos promovidos 
pela Instituição ou eventos de que a 
IES participa. 

Publicação de 
conteúdo e 
manutenção 

Em 
operação 

AEP 
Sistema de gerenciamento do 
processo de estágio probatório para 
concursados da Unitins. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Unitins Virtual 
Sistema de gerenciamento de 
postagem de trabalhos práticos. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Portal de 
Dependência 

Sistema de publicação de 
informações e documentos do 
processo de dependência. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Portal de 
Finalização 
Disciplinar 

Sistema de publicação de 
informações e documentos do 
processo de finalização disciplinar. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Portal de 
formatura 

Sistema destinado à publicação de 
todas informações e documentos 
relacionados a formaturas 
promovidas pela Unitins. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Seleções e 
concursos 

Sistema de gerenciamento de 
processos seletivos e concursos 
realizados pela Unitins. 

Operação e 
manutenções 
evolutivas ou 
corretivas 

Em 
operação 

Microsiga 
Sistema de gestão contábil e de 
recursos humanos da Instituição. 

Contratação e 
implantação de 
novas 

Em 
operação 
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ferramentas 

Análise e 
acompanhament
o de 
manutenções 
corretivas 

WebService de 
exportação de 
notas 

Aplicação que realiza o transporte do 
Sistema AVA para o boletim do 
acadêmico no Sistema Acadêmico. 

Desenvolvimento 
de novas 
ferramentas 
Operação e 
manutenções 
corretivas e 
evolutivas 

Em 
operação 

Biblioteca de 
componentes 

Gerenciamento de componentes de 
programação para os sistemas 
Unitins, automatizando a criação e o 
reaproveitamento de componentes e 
agilizando o processo de 
desenvolvimento de sistemas. 

Alimentação e 
manutenções 
corretivas e 
evolutivas 

Em 
operação 

SIRED Sistema de impressão de diplomas. 
Manutenções 
corretivas e 
evolutivas 

Em 
operação 

TELEPRE 
Sistema de gerenciamento dos 
acadêmicos das turmas dos cursos 
telepresenciais. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Sistema de 
Matrícula dos 
Cursos 
Presenciais 

Sistema desenvolvido para atender à 
demanda emergencial de matrícula 
de acadêmicos. 

Manutenções 
evolutivas e 
corretivas 

Em 
operação 

Sistema RM 
Acadêmico 

Sistema para gerenciamento 
acadêmico da Instituição, 
implementado em 2011 para as 
turmas EaD de 2005 e 2006, turmas 
presenciais atuais e turmas da 
Universidade Aberta do Brasil – 
UAB. 

Especificação de 
requisitos, 
aquisição, 
contratação de 
consultoria, 
customização, 
implantação, 
homologação, 
migração de 
dados e 
capacitação de 
usuários. 

Em fase de 
conclusão 

Blog da 
Agrotins 

Blog para divulgação das 
informações da Agrotins 2012 

Especificação 
dos requisitos e 
construção 

Concluído 

Inscrições UAB 
Sistema para inscrições dos 
candidatos aos cursos de graduação 
da UAB 

Levantamento 
dos requisitos, 
desenvolvimento, 
homologação e 

Concluído 
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capacitação. 

Sistema de 
Renegociação 
e Reingresso 

Sistema para lançamento das 
dívidas dos alunos da EAD/EADCON 
e renegociação de parcelas dos 
reingressos para o atendimento de 
demandas judiciais 

Levantamento 
dos requisitos, 
construção da 
ferramenta. 

Em  
operação 

 

3.3.2.2 Coordenação de Segurança e de Redes e Suporte (CSRS) 

A CSRS tem como objetivo gerenciar toda a infraestrutura tecnológica da 

Instituição (hardwares, licenças de softwares aplicativos e de segurança, redes de 

computadores, servidores de aplicações, bancos de dados e arquivos, entre outros), 

assim como oferecer suporte técnico no que diz respeito a tal infraestrutura.  

O ano de 2012 foi um ano de grande amadurecimento para a área de TI 

dentro da instituição, tivemos sólidos investimentos em infraestrutura, renovação de 

nosso parque tecnológico, aquisição de impressoras, interconexão do campus I e do 

CCA (Complexo de ciências agrárias) à sede da Unitins, através de links de rádios 

próprios, foram grandes projetos que foram concluídos durante o ano em questão. 

Como índices gerais podemos citar uma redução significativa no número de 

chamados registrados junto à equipe de suporte da instituição, durante o ano de 

2012 foram registrados 1045 chamados, frente aos 2144 do ano anterior, conforme 

apresentado no gráfico abaixo. 

 

Figura 1 - número de chamados em 2011 e 2012 

Como pode ser visto, do total de chamados realizados durante esses dois anos, 

apenas 33% foram realizados em 2012, uma redução na ordem de 52% no número 

de chamados abertos. Esses números foram conseguidos devido aos constantes 
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esforços da equipe de TI em melhorar seu atendimento e dar o suporte necessário 

para que a instituição pudesse realizar suas atividades com qualidade e rapidez. 

Devemos entender que essa grande redução se deve aos investimentos realizados 

durante o ano para atualizar nosso parque tecnológico, como por exemplo, a 

aquisição de 133 microcomputadores e de 54 impressoras, bem como seus 

suprimentos. 

Quando falamos em infraestrutura de TI não podemos deixar de lado a estrutura de 

servidores necessários para atender às demandas da instituição. Durante o ano de 

2012 foram adquiridos 24TB de espaço em HDs para ampliação do CPD, juntado 

isso à estrutura já existente, hoje a instituição conta com 3 servidores de alto 

desempenho, estrutura de virtualização utilizando a ferramenta VMWARE, um 

storage de alto desempenho, interconectados através de fibras ópticas e um link 

dedicado de 1GB, fornecido pela RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). A 

tabela abaixo demonstra o quantitativo de recursos e a média utilizada de cada 

recurso. 

 

Tabela 26 – Capacidade da Central de Processamento de Dados 

Infraestrutura de  alto desempenho da UNITINS  

Item Quantidade Unidade Utilizado 

Clock de processadores nos 

servidores de alto 

desempenho 

152 GHz 20% 

Memória RAM nos servidores 

de alto desempenho 

96 GB 80% 

Espaço em disco storage  24 TB 40% 

Link de dados RNP 1 GB 4% 

Link de dados OI 4 MB 1% 

Links de rádio para os anexos 36 MB 20% 

     

Dessa forma, a instituição conta hoje com uma estrutura de servidores adequada a 

seu perfeito funcionamento. Durante o ano de 2012 tivemos problemas com 

eletricidade e refrigeração do CPD, que causaram sérios transtornos para a 

instituição, tais problemas foram sanados e estão em estudo algumas soluções para 

que não venham mais a ocorrer. 
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Um evento no qual a Unitins teve grande sucesso foi a AGROTINS, em que foi 

possível testarmos nosso novo link de rádio para o CCA. Durante todo o evento 

tivemos rádios ligados no stand da instituição nos quais os usuários podiam navegar 

na internet, sem custos, com segurança. Para 2013, a ideia é ampliar o alcance do 

sinal para mais áreas da feira, a fim de promover o nome da instituição. 

No final do ano foram realizadas duas grandes mudanças dentro de nossa estrutura, 

a fim de prover melhor serviço para os colaboradores da instituição: a migração do 

nosso serviço de e-mails para a plataforma do google acadêmico,  e  a migração do 

nosso servidor de arquivos para a estrutura virtualizada.  

Com a migração de nossos e-mail para o google acadêmico não teremos mais 

gastos com licenças de software de e-mail. Tivemos um aumento das caixas postais 

de todos os usuários de 200MB para 10GB, algo impraticável com nossa estrutura e 

que demandaria grandes investimentos para sua manutenção e acesso a diversas 

ferramentas da google dentro do pacote, como ferramenta de chat, agenda 

compartilhada, documentos compartilhados, dentre outras, e sem nenhum custo 

para a instituição. 

Já para nosso servidor de arquivos foi possível a migração para um sistema 

operacional mais novo e seguro, com muito mais espaço em disco para 

armazenamento dos dados. Saímos de uma estrutura saturada, sem espaço, e 

aumentamos em mais de 300%. 

A tabela abaixo apresenta um resumo geral das ocorrências de 2012, bem como 

possíveis soluções a serem implantadas no exercício de 2013. 

Tabela 27  – Projetos da CSRS 

Ocorrência Implicações Solução 

apresentada 

Situação 

Atualização do 

parque 

tecnológico 

Muitas aquisições já 

foram realizadas e 

nosso parque 

tecnológico atende 

grande parte de 

nossas demandas, 

mas ainda é preciso 

resolver algumas 

pendências não 

atendidas. 

Aquisição de 

equipamentos 

Levantamento 

das 

necessidades, 

para realização 

de novas 

aquisições.  

Central de 

serviços 

A fim de melhorar os 

serviços prestados 

por cada setor da 

Implantação 

do sistema 

OCOMON e 

Finalização dos 

cadastros no 

sistema para 
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instituição, foi dado 

inicio à criação da 

central de serviços, 

para que todas as 

solicitações de 

serviços sejam 

executadas por meio 

desse sistema, e 

assim podermos 

mensurar as 

demandas de cada 

setor e projetar ações 

de melhorias para os 

mesmos. 

treinamento da 

equipe que vai 

utilizá-lo 

inicio de suas 

operações. 

Participação na 

rede 

METROTINS 

A parceria junto a 

RNP permite-nos 

utilizarmos um link de 

alta velocidade com 

baixo custo via 

METROTINS, no 

entanto ainda não 

foram realizados 

repasses para que 

sejam realizadas 

manutenções na rede, 

o que pode prejudicar 

e muito a instituição 

em caso de 

rompimento da 

mesma. 

Formalização 

do convênio 

com a FAPTO 

e repasse dos 

valores para a 

realização da 

manutenção. 

O convênio não 

pode ser 

firmado ainda 

por falta de 

documentos 

essenciais para 

a formalização 

do projeto, 

estamos no 

aguardo dos 

mesmos. 

Implantação de 

rede sem fio 

acadêmica e 

administrativa 

Permitir que usuários 

tanto administrativos, 

docentes e discentes 

utilizem a tecnologia 

de redes sem fio com 

segurança e 

qualidade dentro da 

estrutura da Unitins. 

Aquisição de 

switches, 

pontos de 

acesso que 

permitam a 

separação das 

redes com 

segurança. 

Levantamento 

das demandas 

para confecção 

do projeto. 

Solução de 

BACKUP 

Possuirmos cópias de 

segurança das 

informações da 

Aquisição de 

componentes 

para a 

Os 

componentes 

necessários já 



 

72 

 

instituição é de vital 

importância para a 

continuidade dos 

negócios, dessa 

forma precisamos de 

um sistema eficiente 

para que seja possível 

a realização dessas 

cópias e sua posterior 

recuperação em 

casos de perca de 

dados. 

realização dos  

backups, bem 

como do 

software para 

a realização 

do mesmo. 

foram adquiridos 

e o software 

está em fase de 

testes, após isso  

será colocado 

em produção. 

Licenciamento de 

software 

Licenciar todo o 

parque tecnológico da 

instituição a fim de 

mantermos a 

qualidade dos 

serviços prestados e a 

segurança jurídica da 

instituição. 

Aquisição dos 

softwares. 

Processo de 

levantamento 

das 

necessidades, 

bem com os 

custos para 

posterior 

aquisição.  

 

3.4 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL  

A Diretoria de Gestão de Pessoal foi criada para gerir e acompanhar os 

procedimentos referentes às demandas de gestão de pessoas, sendo que a mesma 

possui duas Coordenações: Administração de Pessoal e Desenvolvimento de 

Pessoal. As divisões dentro do departamento são sequenciais, ficando diretamente 

subordinadas ao Diretor, sendo divididos os fechamentos de folhas (Fundação, 

Projetos, Estagiários e Bolsistas), além de outras atividades, como 

acompanhamento e análise de processos, controle de contratos por tempo 

determinado e indeterminado. Independentemente do cargo exercido, essas 

atividades são distribuídas de forma igualitária entre os servidores, para que mais de 

uma pessoa as execute, não havendo, assim, perda de produtividade no 

departamento com a saída de algum servidor. 

 

A Diretoria de Gestão de Pessoal tem como base a legislação trabalhista (CLT), 

além de todo o acompanhamento de benefícios ao servidor, como a liberação de 

crédito consignado, Unimed, progressão funcional, avaliação do estágio probatório, 
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avaliação e acompanhamento de requerimentos de flexibilização de horário para 

servidores estudantes, acompanhamento e capacitações, acompanhamento, 

orientação e avaliação de conflitos interpessoais, emissão de certidões de tempo de 

serviços, por exigência do INSS e de vínculos funcionais para os servidores da 

extinta UNITINS – Autarquia e Fundação, elaboração de relatórios de pessoal, 

encaminhamento de afastamentos médicos para  o INSS  e Junta Médica  Oficial  do 

Estado, de acordo com o vínculo empregatício dos colaboradores, execução e 

homologação de rescisões trabalhistas, sempre, também, quando possível, em 

consonância com a legislação dos servidores do Estado (Estatutário), repasse de 

informações ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED e RAIS), Tribunal de 

Contas do Estado (SICAP-AP) e Receita Federal do Brasil (DIRF).  

 

ESTRUTURA E CARGOS  

 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL – RH 

 
DIRETORIA DE 
GESTÃO DE 
PESSOAL 

 
NOME 

 
CARGO 

 

Diretoria de Gestão 
de Pessoal 

Hermes Pereira Guimarães Diretor de Gestão de Pessoal 

 Edvaldo Vieira da Silva Técnico de Nível Superior 

 Lázaro Abreu Aires Assistente Administrativo (FC-11) 

 Hertz Ward de Oliveira 
Junior 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Coordenadoria de 
Administração de 
Pessoal 

Emannuella Maria Costa 
Lima 

Coordenadora de Administração de 
Pessoal 

 Kátia Gomes da Silva Chefia de controle de Documentos e 
Dossiê Funcional 

 Doraci de Paiva Moreira Professora Normalista / SEDUC 

 Maria Clésia Alves de 
Souza 

Colaboradora Atendente 

 Fernanda Campos Aguiar Estagiária 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal 

Albetânia Pessoa de Sousa Coordenadora de Desenvolvimento 
de Pessoal 

 Ana Cláudia Fachini 
Barbosa 

Psicóloga  

 Húdson R. Honori de Melo Fonoaudiólogo 

 Dayane Nunes Araujo Professora da Educação Básica / 
SEDUC 
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3.4.1. PRINCIPAIS ATUAÇÕES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL: 

 

 Cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei Estadual 2.315 e 2.317/2010 

quanto às contratações e o respeito ao Plano de Empregos, Carreiras e Salários, 

sendo que todos os técnico-administrativos concursados, docentes concursados e 

remanescentes de Goiás tiveram uma correção salarial referente à data-base 

2011/2012, com um percentual de 5,47%, por meio da Lei nº. 2.499/11. 

 Elaboração mensal da folha de pagamento, além dos encargos devidos pela 

instituição. 

 Elaboração de Edital para processo seletivo, além dos controles sobre os 

mesmos. 

 Controle de todos os processos pertinentes aos recursos humanos desta 

Instituição. 

 Controle da área de segurança dos servidores e frequentadores mediante a ação 

e com a colaboração do Técnico de Segurança do Trabalho. 

 Controle de frequência de pessoal de acordo com as normas do Ministério do 

Trabalho. 

 Análise e manifestação em processos funcionais. 

 Elaboração de atos e contratos de pessoal. 

 
3.4.2. DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE PESSOAL 
 

Nos quadros abaixo, temos o demonstrativo do quadro de servidores e o tipo de 

vínculo empregatício, valendo destaque para o quadro de supervisores de estágio, 

que é uma exigência do curso de Serviço Social, e que tomou maior proporção nesta 

gestão, refletindo em um impacto significativo na folha de pagamento anual. 

 

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DA FOLHA DE 

PAGAMENTOS EM 2012 

 
Situação em 2012  

% 
Movimentações Quant. (12/2012) Custo Anual (R$) 

Cedidos - SECAD/SEDUC 31 1.236.603,33 4,85 

Cedido-TCE (Reitor) 01 226.509,30 0,89 

Cedidos SECAD (Gratif.Repres./Compl.Salario) 17 296.303,27 1,16 

Q.S. (Quadro Suplementar/Docentes) 25 1.794.662,56 7,03 
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CLT - Concursados 127 4.138.536,89 16,21 

CLT – Contratos Temporários 316 11.999.511,73 46,98 

CLT – Supervisor de Estágio 176 5.851.889,19 22,88 

Totais 693 25.544.016,27 100,00 

Pessoal admitido em 2012 130   

Pessoal demitido em 2012 300   

Pessoal Técnico-Administrativo 309 974.457,15 43,06 

Pessoal Docente 384 1.289.061,65 56,94 

   100,00 
 

 

3.4.3. SUGESTÕES PARA MELHORIAS FUNCIONAIS A SEREM INSERIDAS NO 
ORÇAMENTO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
 

 Capacitação profissional para os empregados técnico-administrativos; 

 calendário de Integração Social (datas comemorativas); 

 extensão do Plansaúde aos empregados públicos - CLT desta Instituição; 

 implantação de Cinésioterapia (Ginástica Laboral); 

 adequação das instalações físicas de forma a melhorar as condições de 

trabalho; 

 suprir as deficiências de necessidades de equipamentos de tecnologia; 

 criação de fundo financeiro com recursos de descontos de faltas dos 

servidores, com destinação para investimento em capacitação de pessoal. 
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PARTE III 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  



 

77 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Concebemos a Extensão como o conjunto de práticas acadêmicas que, 

articuladas com o ensino e a pesquisa, possibilitam democratizar o conhecimento 

por meio da relação Universidade-sociedade, em atendimento às demandas sociais 

mais emergentes, fortalecendo o compromisso que a Universidade tem com a 

sociedade. 

Temos a compreensão de que a Extensão forma o tripé da Universidade 

junto com a pesquisa e o ensino, que, envolvendo a comunidade acadêmica, 

intervém nas necessidades e nas demandas da sociedade, fortalecendo o papel e o 

compromisso que a Universidade tem em promover o desenvolvimento social. 

Para o desenvolvimento das ações extensionistas, a Unitins institucionalizou 

as seguintes diretrizes: 

 desenvolvimento de ações que gerem impacto e promovam mudanças, visando à 

superação das desigualdades e exclusão social; 

 reconhecimento da extensão universitária como processo acadêmico, indissociável 

da pesquisa e do ensino, favorecendo a formação do discente; 

 ampliação do diálogo entre a Universidade e a sociedade, visando à expansão e à 

democratização do conhecimento; 

 execução de ações interdisciplinares que possibilitem a interação de métodos, 

técnicas e conceitos e a ampliação do conhecimento de fenômenos naturais, sociais 

e culturais, em uma perspectiva de complexidade. 
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1 ORGANOGRAMA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
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2 OBJETIVOS E METAS 

 

2.1 OBJETIVO  

Contribuir para o aumento do índice de desenvolvimento humano (IDH) da 

população tocantinense por meio de ações de formação continuada e de ações 

extensionistas junto à comunidade. 

 

2.2 METAS 

 Promover a formação continuada de servidores públicos para aperfeiçoamento das 

políticas públicas no que se refere à gestão, ao planejamento, à execução e à 

avaliação, visando a melhorar os índices de desenvolvimento econômico e social do 

Estado.  

 Qualificar jovens e famílias para oportunizar a inserção no mercado de trabalho, 

desenvolvimento de habilidades de autogestão e consequente melhoria na condição 

de vida econômica e social das famílias.  

 Promover a formação continuada de atores das políticas sociais e setoriais, assim 

como de dirigentes e educadores, a fim de aperfeiçoar instrumentos para execução 

e controle de políticas públicas, assegurando a utilização eficiente e eficaz dos 

recursos públicos.  

 Desenvolver ações integradas de difusão, valorização e fortalecimento do patrimônio 

cultural, realçando o pertencimento da identidade cultural da sociedade 

tocantinense.   

 

3 ESPECIFICAÇÕES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO  

 

3.1 PRÓ-REITORIA 

Compete à Pró-Reitoria implementar a política de extensão da Universidade, 

devendo para tanto: 

 coordenar e acompanhar a execução de trabalhos que visem ao desenvolvimento 

das atividades da extensão; 
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 promover a captação de recursos financeiros junto a entidades e organismos 

públicos e privados, especialmente por meio de convênios e programas de 

parcerias; 

 promover a divulgação das atividades de extensão; 

 convocar e presidir as reuniões da Câmara de Extensão;  

 executar as deliberações das Câmaras de Extensão;  

 assinar a documentação relativa à extensão da Universidade, podendo delegar essa 

atribuição ao Diretor de Extensão; 

 propor a criação e a cessação de cursos e projetos de extensão, submetendo-os à 

análise da Câmara de Extensão; 

 analisar a viabilidade técnica e financeira dos projetos e analisar os relatórios de 

extensão para posterior apreciação e aprovação pela Câmara de Extensão; 

 cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados superiores; 

 promover a integração de atividades de sua área; 

 responsabilizar-se pelo planejamento e pela avaliação das atividades de extensão; 

 emitir editais, normas internas e outros atos referentes às atividades de extensão, 

quando necessário; 

 examinar propostas de convênio com entidades que ofereçam campo de aplicação 

para as atividades da Universidade; 

 deliberar sobre a aplicação de recursos financeiros destinados à Pró-Reitoria de 

Extensão; 

 elaborar proposta de aplicação de recursos financeiros e submeter à apreciação das 

Câmaras de Extensão; 

 promover, coordenar e supervisionar as ações de intercâmbio entre a Instituição e 

os diferentes segmentos da sociedade, enfatizando os objetivos institucionais, a fim 

de assegurar a integração Universidade-sociedade; 

 definir as atribuições de Diretores e Coordenadores da Pró-Reitoria de Extensão; 

 exercer outras atribuições correlatas, previstas em Lei ou no Estatuto e Regimento 

Geral da Universidade. 

 

3.2 DIRETORIA DE EXTENSÃO 

 Auxiliar a Pró-Reitoria de Extensão no que diz respeito à promoção, apoio, 

planejamento e avaliação das atividades de extensão, intensificando as parcerias no 



 

82 

 

sentido de ampliar a captação de recursos, para o desenvolvimento de ações junto à 

comunidade. 

 Estabelecer planos, programas e projetos de ações de extensão de acordo com a 

política da Universidade. 

 Definir a equipe técnica de apoio à extensão e assuntos comunitários.  

 Divulgar os editais de incentivo às atividades de extensão. 

 Analisar e supervisionar as ações de intercâmbio entre a Instituição e os diferentes 

segmentos da sociedade, enfatizando os objetivos institucionais, a fim de assegurar 

a integração Universidade-sociedade. 

 Examinar propostas de convênio com entidades que ofereçam campo de aplicação 

para as atividades da Unitins. 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados superiores. 

 Analisar os projetos e os relatórios de extensão para posterior apreciação da Pró-

Reitoria de Extensão e da Câmara de Extensão. 

 Planejar ações e procedimentos para realização da avaliação monitorada e de 

resultados de programas e projetos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão. 

 Supervisionar as atividades de extensão e de ações comunitárias. 

 Promover eventos destinados à difusão e ao debate de temas de interesse da 

comunidade acadêmica e externa. 

 Dar suporte para elaboração de projetos de extensão, com eventual envolvimento 

dos segmentos do ensino, da pesquisa e do administrativo da Universidade.  

 Disseminar e veicular as atividades de extensão e seus resultados nos mais 

diversos meios de comunicação. 

 Auxiliar a Pró-Reitoria na divulgação das atividades de extensão, linhas de trabalho, 

projetos e programas para a comunidade.  

 Promover seminários integrados com o ensino e a pesquisa para divulgação do 

conhecimento produzido. 

 Organizar encontros, reuniões, seminários e acompanhar seus resultados. 

 Auxiliar a Pró-Reitoria e a Câmara de Extensão nos registros de atas das reuniões. 

 Coordenar, controlar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas 

Coordenações.  

 Prestar assistência direta e imediata à Pró-Reitoria de Extensão no desempenho de 

suas atribuições. 
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 Executar outras tarefas e atividades que lhe sejam determinadas pela Pró-Reitora de 

Extensão. 

 

3.3 COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 Apoiar a Diretoria de Extensão monitorando a execução de programas, projetos, 

eventos e cursos de extensão, adotando medidas que viabilizem o seu 

desenvolvimento. 

 Apoiar a Diretoria de Extensão no cumprimento de suas atribuições. 

 Coordenar e acompanhar a execução de programas, projetos, eventos e cursos de 

extensão, promovendo a implementação de medidas que viabilizem o seu 

desenvolvimento. 

 Coordenar as ações de avaliação dos programas e dos projetos vinculados à Pró-

Reitoria de Extensão. 

 Elaborar previsão orçamentária anual para as atividades de extensão e assuntos 

comunitários. 

 Elaborar proposta técnica das demandas de Prestação de Serviços. 

 Processar os dados da extensão no Sistema de Informação da Unitins (Banco de 

Dados). 

 Processar os dados quantitativos e qualitativos das atividades de extensão no SIEX 

Brasil. 

 Coordenar as ações de suporte logístico das atividades de prestação de serviços. 

 Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos logísticos e de multimídia dos 

programas e dos projetos. 

 Coordenar o evento anual para divulgação das ações de extensão e de assuntos 

comunitários. 

 Buscar apoio e patrocínio para realização de eventos demandados pelos docentes e 

pelos discentes. 

 Manter a integração e a interação com a Diretoria e as demais Coordenações. 

 

3.4 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS E PUBLICAÇÃO 

 Promover eventos trimestrais de caráter científico e cultural que envolvam toda a 

comunidade acadêmica. 
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 Buscar apoio e patrocínio para a realização de eventos demandados pelos 

discentes. 

 Elaborar previsão orçamentária anual para os Assuntos Comunitários. 

 Buscar intercâmbio científico e cultural para participação dos discentes. 

 Manter controle e atualização de informações dos discentes bolsistas inseridos em 

programas e projetos de extensão. 

 Monitorar o pagamento de bolsas de extensão para discentes inseridos em 

programas e projetos. 

 Providenciar inclusão e exclusão em apólice de seguro de alunos inseridos em 

programas e projetos de extensão. 

 Providenciar a expedição de certificados de participação de alunos em projetos de 

extensão. 

 Prestar apoio à realização de projetos de eventos institucionalizados. 

 Manter atualizada a divulgação de ações que promovam a integração comunitária. 

 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

4.1 PROJETOS EXECUTADOS 

Nome do 

Projeto 

Objetivo Público-alvo Resultado Informações 

adicionais 

1. Linha 
Temática:  

2. EDUCAÇÃO 
3.  
4. Projeto:  
5. Acerte os 

Ponteiros 
com o ENEM 
– 1ª edição  
 

Preparar o jovem 

tocantinense para 

participar do Exame 

Nacional do Ensino 

Médio, além de 

subsidiá-lo com 

informações para o 

vestibular e para a 

certificação do 

Ensino Médio, por 

meio da oferta de 

aulas em EAD de 

conteúdos 

referentes aos 

componentes 

curriculares do 

ensino médio. 

Alunos do 

Ensino Médio 

do Estado do 

Tocantins e 

pessoas que 

precisam obter 

a certificação 

do Ensino 

Médio. 

O projeto foi desenvolvido na 

modalidade EaD, com aulas 

transmitidas pela Rede Sat de 

Televisão e por meio do site 

do projeto, e apresentou os 

seguintes resultados:  

 72 dias de aulas; 
 4.622 usuários; 
 89.900 usuários tiveram 

acesso ao material disponível 
para estudo; 

 335 DVDs gravados e 
distribuídos para as unidades 
escolares de ensino médio do 
Tocantins, atingindo média de 
13.500 alunos do Ensino 
Médio.  

 

 

Parceria 

UNITINS/SECT/S

EDUC/SECOM 
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6. Linha 
Temática: 

7. CULTURA 
8.  
9. Projeto:  
10. Cinema e 

Literatura em 
Debate. 

Oportunizar debates 
e discussões sobre 
a análise 
comparativa das 
narrativas de 
semioses 
diferenciadas. 
Propiciar 
oportunidades de 
divulgação de obras 
fílmicas e literárias 
brasileiras e 
universais. 
Analisar 
documentários 
nacionais e 
internacionais com 
temáticas diversas. 

Estudantes e 

professores de 

graduação, 

pós-graduação 

da Unitins e de 

outras IES, 

assim como a 

comunidade 

em geral. 

 Para cada edição o 
participante é certificado com 
4h de atividade de Extensão.  

 Durante 2011 foram 
certificadas 154 participantes.  

 Apresentação de 03 (três) 
obras fílmicas: Jean Charles, 
Quincas Berro D’Água e Frost-
Nixon. 
 

Continuidade em 

2012 

Linha 
Temática:  
CULTURA 
 
 
Projeto:  
Interlúdio 
Literário 

Oportunizar 

discussões sobre 

literatura e temas 

afins. 

Possibilitar a troca 

de experiências 

entre pesquisadores 

e estudiosos da 

literatura, poetas, 

prosadores, etc. 

Propiciar 

oportunidade de 

divulgação de obras 

poéticas ou em 

prosa produzidas no 

meio acadêmico da 

Unitins, de outras 

IES e pela 

comunidade em 

geral. 

Oportunizar um 

espaço para 

mostras culturais de 

diversos aspectos 

da cultura 

tocantinense e 

universal. 

Estudantes e 

professores de 

graduação, 

pós-graduação 

da Unitins e de 

outras IES, 

assim como a 

comunidade 

em geral. 

Apresentação de mostras 

culturais, a citar: Nação e 

Crioula e Ser e Existência em 

Clarice Lispector. 

Continuidade em 

2012 

Linha 
Temática:  
DIREITOS 
HUMANOS 
 
Projeto:  
Observatório 
da Criança e 
do 
Adolescente 

Mobilizar, 

desenvolver e 

publicar 

informações que 

reúnam e 

acompanhem 

indicadores sobre 

políticas focadas 

Professores e 

estudantes 

dos cursos de 

Direito e de 

Serviço Social 

e 

pesquisadores 

da área da 

Foram desenvolvidas as 

seguintes ações para a 

constituição do OECA: 

 capacitação da articuladora 
estadual (Prof.ª Rosana 
Tavares) pelo Observatório 
Nacional/SDH/PR, em Brasília; 

 desenvolvimento de ações- 
padrões para constituir um 
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(OECA) na promoção e 

na garantia dos 

direitos da 

criança e do 

adolescente, 

articulando 

ensino, pesquisa 

e extensão. 

infância e da 

adolescência.  

núcleo estadual do 
Observatório Nacional. Entre 
as ações e as diretrizes, 
destacam-se: levantamento na 
Universidade de produções 
científicas na área dos direitos 
humanos, da criança e do 
adolescente; 

 formação de grupos de 
trabalho, formação de 
comunidades de prática, 
interlocução com o 
Observatório dos 
Adolescentes; 

 realização do encontro de 
comunidades de prática em 
6/10/2011; 

 realização do Simpósio 
Estadual com participação de 
acadêmicos do curso de 
Serviço Social, representante 
do Observatório Nacional, 
Observatório Estadual dos 
Adolescentes, conselheiros 
tutelares e outros atores do 
Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente;  

 construção do Banco de 
Dados dos trabalhos 
acadêmicos dentro da área: 12 
TCC de Pós-Graduação 
(especialização), 1 artigo de 
doutorado, 2 dissertações de 
mestrado, 1 tese de doutorado 
(em andamento) e 3 projetos 
de extensão (2 encerrados e 1 
em andamento); 

 composição interdisciplinar; 
 cumprimento de todas as 

diretrizes propostas pelo 
Observatório Nacional; 

 elaboração do Projeto Desafio. 

Linha 
Temática:  
DIREITOS 
HUMANOS  
 
Projeto:  
Manutenção e 
Implementação 
de Ações de 
Capacitação de 
Conselheiros 
de Direitos e 
Conselheiros 
Tutelares  
 
Escola de 

Promover a 

formação 

continuada de 

conselheiros de 

direitos e 

conselheiros 

tutelares do 

Estado. 

Conselheiros 

de direitos e 

conselheiros 

tutelares do 

Estado do 

Tocantins, 

estudantes e 

outros atores 

do Sistema de 

Garantia dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente. 

Início das atividades em 

agosto de 2011.  

Realização do processo 

seletivo de profissionais da 

área de Serviço Social, Direito, 

Pedagogia, Analista de 

Sistemas e Técnico de 

Informática para início das 

atividades propostas pelo 

projeto.  

Lançamento das atividades 

com a realização do Simpósio 

O projeto iniciou 

com considerável 

atraso de quase 

doze meses 

aguardando 

liberação da 

contrapartida 

pela 

SEJUDH/TO.  

Convênio nº 

738422/2010- 

Secretaria de 

Direitos Humanos 
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Conselhos/ 
Unitins 

do Núcleo de Direitos 

Humanos da Unitins – NEDIH, 

com a presença de 350 

participantes.  

 

 

da Presidência 

da República.  

Parceria: 

Unitins/Secretaria 

de Justiça e 

Direitos Humanos 

do Estado do 

Tocantins/ 

Associação 

Tocantinense de 

Conselheiros 

Tutelares. 

As capacitações 

serão ministradas 

de forma on-line 

e palestras 

presenciais a 

partir de 2012.  

Linha 
Temática: 
EDUCAÇÃO 
 
Projeto:  
Encontro do 
Grupo de 
Estudos de 
Linguagem e 
Gêneros – 
ELIG  
(2ª edição) 

Socializar o 

conhecimento 

junto à 

comunidade 

acadêmica sobre 

as pesquisas e os 

resultados já 

obtidos pelo 

grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Professores e 

estudantes da 

área de Letras 

e Linguística 

do Tocantins e 

do Brasil. 

Realização de palestras on-

line nas linhas de Análise do 

Discurso, Educação 

Hipertextual, Fonética 

Acústica, Linguagens e 

Estratégias, Discursos 

Interacionais, Semiótica e 

Sociolinguística Interacional. 

Continuidade em 

2012 

 
Linha 
Temática:  
EDUCAÇÃO 
 
 
Projeto:  
Unitins 
Idiomas 

Oportunizar à 

comunidade 

acadêmica e à 

comunidade em 

geral estudo e 

aprendizado em 

línguas 

estrangeiras e 

língua materna. 

Professores, 

alunos, 

funcionários 

da Unitins e 

comunidade 

em geral. 

Consolidação de parceria com 

o Instituto de Contas 5 de 

Outubro - TCE para a oferta 

de cursos de línguas 

estrangeiras (Inglês e 

Espanhol). 

Oferta de curso de língua 

inglesa para 230 alunos, 

incluindo comunidade em 

geral, servidores públicos, 

estudantes e professores.  

Oferta de curso de língua 

espanhola para 120 alunos, 

incluindo comunidade em 

geral, servidores públicos, 

estudantes e professores.  

 

Linha 
Temática:  
CULTURA 

Promover a 

valorização e a 

Servidores da Realização de pesquisa-ação 

para identificação de talentos 
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Projeto: Revele 
o seu talento 

difusão dos 

saberes e dos 

talentos dos 

servidores da 

Unitins. 

 

 

IES. ocultos à atividade cotidiana 

do servidor.  

18 participantes: 3 talentos 

para artes cênicas, 2  talentos 

para artes manuais, 3 talentos 

para as artes plásticas, 2 

talentos para canto, 1  para 

designer gráfico, 3 para 

gastronomia, 4  para música, 1 

para literatura e 1 para outros 

talentos não identificados. 

Realização de evento em 

dezembro/2011 para 

revelação dos talentos.  

Linha 
Temática:  
TRABALHO 
 
Projeto: Pescar 

Capacitar 

pessoas 

envolvidas no 

arranjo da 

produção de 

peixes, 

desenvolvendo 

competências e 

habilidades para 

o aumento da 

produção e 

melhoria da 

capacidade 

gerencial.  

Técnicos, 

pescadores e 

produtores na 

região de 

Porto Nacional 

e adjacências.   

Foram realizadas as seguintes 

atividades: 

 Oficina de Gestão de 
Colônias 

 Oficina de Gestão de 
Conflitos e Relações 
Interpessoais 

 Oficina de Gestão 
Financeira  

 Oficina de Plano de 
Negócios 

 Oficina de Economia 
Solidária 

Convênio nº 

722068/2009 - 

MPA 

Linha 
Temática:  
COMUNICA 
ÇÃO 
 
Projeto:  
Web Rádio 

Criar, por meio da 
ferramenta de 
áudio via 
streaming, um 
sistema de 
comunicação 
institucional para 
ampliar a difusão 
da informação e 
do conhecimento, 
bem como 
promover o 
desenvolvimento 
de atividades 
acadêmicas. 

Comunidade 

acadêmica e 

comunidade 

em geral. 

Realizaram-se várias ações 

para implantação do projeto. 

Encontra-se paralisado 

aguardando autorização e 

liberação de espaço físico e 

liberação de recursos pela 

Instituição.  

 

 

4.2 PROGRAMA, PROJETO E PROPOSTA DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO 

Nome do projeto Situação atual Informações adicionais 

Nova Ortografia para Servidores Públicos 
Elaborado e entregue ao 

Projeto solicitado pela SECT.  
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solicitante  

Formação de Multiplicadores (Servidores 

Públicos) 

Elaborado e entregue ao 

solicitante 
Projeto solicitado pela SECT. 

Formação Continuada de Gestores 

Públicos  

Elaborado e entregue ao 

solicitante 
Projeto solicitado pela SECT. 

Xadrez na Escola (Desenvolvimento de 

Metodologia para o Ensino da Matemática)  
Elaborado  

Para ser apresentado à 

SEDUC.  

Gestão da Pequena Propriedade Rural  Em elaboração  

Parceria INCRA, UNITINS, 

RURALTINS, SENAR, 

FETAET, SECT. Projeto 

coordenado pela SECT.  

UNITINS será responsável 

pela capacitação.  

Educação patrimonial e inventário das 

referências culturais imateriais de Paranã, 

Peixe e Taguatinga – TO 

Programa aprovado e aguarda 

liberação do recurso do 

MEC/SESu 

PROEXT/2010 – Edital nº 

04/2010 

Estratégia Saúde da Família: ampliando a 

resolutividade em saúde mental dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

Projeto aprovado e aguarda 

liberação do recurso do 

MEC/SESu 

PROEXT/2010 – Edital nº 

04/2010 

Assessoria para Implantação de Escritório 

de Projetos  

Elaborado e entregue ao 

solicitante 

Solicitado pela 

SEMADES/TO para 

execução em 2012.  

 

 

4.3 AÇÕES PARA REGULAMENTAÇÃO DA EXTENSÃO 

Atividade  Situação em 2011 Providências/Encaminhamentos 

Apresentação à comunidade acadêmica 

da proposta de reorganização da 

Extensão e perspectivas dos 

projetos/programas e ações da Diretoria 

de Extensão na Semana 

Pedagógica/2011. 

Atividade realizada durante 

a Semana 

Pedagógica/2011 

 

- 

Revisão do Manual de Normas e 

Procedimentos da Extensão 

Em andamento. Será 

finalizada depois da 

aprovação do Plano 

Nacional de Extensão que 

está sendo revisado pelo 

FORPROEX.  

 

Elaboração do Regimento Interno do Finalizado. Aprovado pela 
Submeter à aprovação em 2012.  
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Centro de Idiomas/Unitins Idiomas. 

 

Câmara de Extensão. 

Encaminhado ao 

CONSEPE que solicitou 

parecer jurídico.  

Revisão do Regimento Interno da 

Câmara de Extensão (Processo 

094/2011) 

Finalizado. Aprovado pela 

Câmara de Extensão e 

pelo CONSEPE.  

 

Resolução para criação e 

institucionalização do Núcleo de Estudos 

em Direitos Humanos 

Aprovada pelo CONSEPE 

sob o nº 015/2011 e 

publicada no Diário Oficial 

nº 3.503, de 14/11/2011.  

 

Resolução de institucionalização da 

Escola de Conselhos  

Aprovada pelo CONSEPE 

sob o nº 017/2011 e 

publicada no Diário Oficial 

nº 3.503, de 14/11/2011. 

 

Resolução de criação e 

institucionalização do Observatório 

Estadual da Criança e 

Adolescente/Núcleo Unitins 

Aprovada pelo CONSEPE 

sob o nº 016/2011 e 

publicada no Diário Oficial 

nº 3.503, de 14/11/2011. 

 

 

4.4 CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

Nome do Curso/Evento Período CH Coordenador(a) Quant. Ano 

Curso: “Plano de Negócios” – Projeto Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras – CDTI 

28/9 a 
2/10/2009 

40  Nélio Ribeiro Noleto 1 2009 

Evento: "Filme Jean Charles” – Projeto de Extensão 
Cinema e Literatura em Debate 

5/5/2011 4  
Cristiane Tavares J. de 
Vasconcelos 

101 2011 

Evento: "Filme Quincas Berro D’Água” – Projeto de 
Extensão Cinema e Literatura em Debate. 

20/6/2011 4  
Cristiane T. Jordão de 
Vasconcelos 

27 2011 

Oficina: Economia Solidária  3/4/2011 8  Omar R. de P. Teixeira 18 2011 

Oficina: Elaboração do Diagnóstico Participativo 3/4/2011 8  Omar R. de P. Teixeira 19 2011 

Oficina: Identidade Visual  3/4/2011  8  Omar R. de P. Teixeira 11 2011 

Oficina: Licenciamento e Fiscalização Ambiental  3/4/2011 8  Omar R. de P. Teixeira 52 2011 
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Curso: Centro de Documentação de Jovens e Adultos 
(EJA) 

29/10/2010 
a 
16/3/2011 

20  
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

11 2010 

Evento: Conferência Livre de Comunicação das 
Universidades: Comunicação e Meios para a 
Construção de Direitos e de Cidadania na Era Digital 

17/10/2009 8 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

7 2009 

Curso: Introdução de Centro de Documentação 
27/10/2010 
a 
15/3/2011 

20 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

13 
2010/
2011 

Curso: Perspectivas de Centro de Documentação 
21/2/2011 
a 
17/3/2011 

30 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

13 
2010/
2011 

Curso: Centro de Documentação - Planejamento 
Estratégico.  

1/3/2011 a 
28/3/2011 

20 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

13 
2010/
2011 

Palestra: “A Selva” - Projeto de Extensão 
Universitária Cinema e Literatura: Interlúdio Literário 

18/11/2010 4 
Cristiane T. Jordão de 
Vasconcelos  

7 2010 

Palestra: “Os Maias” - Projeto de Extensão 
Universitária Cinema e Literatura: Interlúdio Literário 

6/12/2010 4 
Cristiane T. Jordão de 
Vasconcelos 

10 2010 

Curso: Publicação Virtual, Filmagem e Edição de 
vídeos para Centro de Documentação e Portais 
Regionais. 

19 e 
20/7/2011 

10  
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

8 2011 

Capacitação para Orientadores e Supervisores 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social  

7 e 
8/7/2011 

38 Denise Sodré Dorjó 22 2011 

Oficina: Higiene e Sanidade  1/7/2011 8 Omar R. de P. Teixeira 7 2011 

Oficina: Processamento de Pescado I 1/7/2011 8  Omar R. de P. Teixeira 10 2011 

Oficina: Liderança e Cidadania. 1/7/2011 8 Omar R. de P. Teixeira 9 2011 

Evento: “Filme Frost-Nixon” – Projeto de Extensão 
Cinema e Literatura em Debate 

28/9/2011 4 
Cristiane T. Jordão de 
Vasconcelos 

30 2011 

Curso: Formação Político-Pedagógica, Tecnológica 
dos Administradores do Sítio Virtual do Fórum de EJA 
de Tocantins e do Centro de Documentação e 
Memória 

19/7/2011 10 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

7 2011 

Curso: Memória e Sujeitos da Educação de Jovens e 
Adultos 

21/9/2011 20 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

8 2011 

Curso: “Formação em Direitos Humanos” 27/11/2007 80 Jair José Maldaner 1 2007 

Evento: “Palestra Literatura e Fotografia” – Projeto 
Cinema e Literatura em Debate 

2/7/2011 4 
Cristiane T. Jordão de 
Vasconcelos 

1 2009 
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Curso: Formação Básica para Conselheiros de 
Direitos e Tutelares 

4/2009 a 
7/2010 

120 
Arely Soares Carvalhos 
Telles 

209 
2009/
2010 

Seminário de Comunicação, História e Memória.  23/11/2011 4 
Francisco Gilson R. P. 
Júnior 

23 2011 

Simpósio de Lançamento das Atividades da Escola 
de Conselho e do Observatório Estadual da Criança e 
do Adolescente 

17/11/2011 12 
Arely Soares Carvalhos 
Telles 

356 2011 

 

 

 

4.5 ATIVIDADES DO SETOR DE ESTÁGIOS CURRICULARES  

 

 

 

 Os convênios com as empresas e os contratos para estágios curriculares não 

obrigatórios para os cursos de Ensino a Distância (Administração, Ciências 

Contábeis e Pedagogia) encerraram-se em 31 de dezembro de 2011. O estágio para 

essa modalidade de ensino está em fase de conclusão em virtude da finalização dos 

cursos. 

 A coordenação de estágio iniciou, no segundo semestre de 2011, o processo de 

adequação do estágio não obrigatório para os cursos presenciais da Untins 

(Engenharia Agronômica, Direito, Sistemas de Informação e Serviço Social). A 

coordenação, juntamente com as coordenações de curso, está buscando parcerias 

para a formalização desse estágio.  

 Cadastramento dos cursos presenciais junto aos agentes de integração CIEE e 

IEL. 

 

4.6 OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES DE ORGANIZAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO  

 Participação no grupo de trabalho Unitins/Sec. de Ciência e Tecnologia para 

elaboração do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico do TO. 

 Levantamento dos processos cujas ações foram encerradas em 2009 e 2010 e 

continuavam em aberto:  

Total de empresas conveniadas 116 

Total de estagiários 638 
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a) análise dos processos e parecer de encerramento pela Diretoria de Extensão; 

b) reclassificação de todos os processos destinando-os aos respectivos arquivos 

corrente e permanente.  

 Levantamento do quantitativo de certificados de cursos e/ou eventos de Extensão 

que deveriam ter sido feitos e entregues em 2009 e 2010 para serem 

providenciados. 

 Participação em reuniões em diversos órgãos para efetivação de parcerias como 

RURALTINS, SENAR, SENAT, SETAS, SECT, SEDUC e outras.  
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PARTE IV 

PRÓ-REITORIA 

DE GRADUAÇÃO 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório reúne as  principais  atividades  desenvolvidas   pela Pró-Reitoria 

de Graduação da  Fundação Universidade do Tocantins-UNITINS,  no ano de 2012.  

A apresentação deste relatório obteve a colaboração da Direção da 

Administração Acadêmica, Direção de Educação a Distância e Coordenador de 

Gestão,  assim como a participação de todos os representantes  da Pró-Reitoria de 

Graduação desta IES. 

Destacamos o esforço de cada um na busca do compasso entre a meta a ser 

alcançada   e o plano de ação, para que a UNITINS, cada vez mais, se consolide 

e se erga como uma grande universidade para o Tocantins, voltada especialmente 

para o desenvolvimento regional e tendo a transparência como um dos princípios 

básicos para a concretização de metas  com  a  participação  de  todos,  que  

devem  ter  consciência dos  objetivos  da instituição e sentir-se responsáveis pela 

condução da IES.  

A Fundação Universidade do Tocantins tem por missão produzir, difundir e 

socializar conhecimentos científico, tecnológico e cultural levando à sociedade 

Tocantinense o conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, propiciando a formação de profissionais capacitados para 

atender às necessidades advindas do mercado de trabalho, bem como dar 

respostas adequadas às demandas sociais, políticas, científicas, técnicas e culturais 

do Estado, visando o seu desenvolvimento sustentável.  

No cumprimento dessa missão impôs-se como meta a continuidade dos cursos 

de Engenharia Agronômica; Sistemas de Informação; Serviço Social e Direito,  na 

modalidade presencial, como forma de minimizar as desigualdades sociais 

existentes.  

Desta forma, a UNITINS reconhece a importância dos fatores 

educacionais no processo de desenvolvimento estadual e passou a orientar as 

suas estratégias de ação visando integrar a política de graduação da universidade 

às Políticas Públicas e ao plano de  Desenvolvimento  do  Estado,  para atender 

estas peculiaridades   e às  demandas  regionais referentes à formação de 
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profissionais  nas diversas áreas, foram incluídos no PPA  mais quatro cursos de 

Graduação e quatro Tecnólogos, para serem implantados gradativamente, pois o 

objetivo da Unitins é:  

 Promover o desenvolvimento das culturas, da ciência, da tecnologia e das artes, 

por meio do cultivo do espírito livre, autônomo, criativo dos acadêmicos, docentes e 

funcionários como exemplo de uma Universidade promotora da sociedade livre, 

solidária, democrática e equitativa. 

 Proporcionar oportunidade de acesso à formação integral da mais alta 

excelência acadêmica a todos os brasileiros, sem importar a distância, o trabalho, a 

situação social, a idade, o gênero, e as necessidades especiais físico-neuromotoras. 

 Vincular a investigação científica às áreas de maior interesse nacional e 

regional, de modo que se complementem com o trabalho impulsionado pelas 

diferentes Pró-reitorias, diretorias e coordenações de cursos e núcleos existentes no 

seio institucional. 

 Contribuir para o desenvolvimento cultural e tecnológico das sociedades regional 

e nacional por meio de programas e projetos de extensão e pesquisa, a fim de 

estreitar de forma permanente o vínculo da Universidade com as demandas sociais. 

 Fomentar a difusão de novos conhecimentos e processos de ensino, pesquisa, 

extensão, sob a forma de compartilhamento da estrutura física e das competências e 

habilidades humanas. 

 Participar na elaboração e na avaliação dos impactos de políticas públicas para 

o desenvolvimento regional,  econômico,  social e  político, formando profissionais 

cidadãos. 

 

A Política de Ensino está fundamentada na responsabilidade e compromisso 

social de formação profissional dos acadêmicos; na formação humanística, visando 

ampliar os horizontes do homem como indivíduo construtor da sociedade; na 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; na referência de qualidade 

acadêmica; e na expansão com qualidade, para ofertar cursos de forma a melhor 

atender às demandas da sociedade. 

 

Nos quesitos de  Responsabilidade Social  sabemos que a Unitins vem 

cumprindo com o seu papel de forma ética e transparente promovendo a interação 
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da academia com a comunidade externa. Para tanto, estabeleceu metas 

compatíveis com o desenvolvimento humano e com a qualidade de vida, respeitando 

a diversidade, investindo na qualidade da educação, universalizando o acesso ao 

conhecimento.  

 A Responsabilidade Social se traduz na forma como a instituição conduz suas 

atividades de maneira a se tornar co-responsável pelo desenvolvimento da 

sociedade.  Dessa forma, a instituição coloca em prática programas e projetos 

centrados na inclusão de portadores de necessidades especiais, no 

desenvolvimento sustentável, na geração de trabalho e renda, na inclusão social 

pautada nas políticas afirmativas. 

 A  Unitins se 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 os avanços 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, ressalta-se a produção, difusão e aplicação do 

conhecimento científico inseridos nos loci comunitários e sociais. 

 A política de extensão realiza a mediação das comunidades e sociedades 

envolventes com os saberes e práticas apreendidos no ensino e na pesquisa, 

focalizando as áreas temáticas do trabalho, comunicação, cultura, direitos humanos 

e justiça, educação, meio ambiente, saúde e tecnologia e produção. 

 

Vale destacar que  a  Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad)  é uma das Pró 

Reitorias  de grande relevância em uma universidade, pois é responsável pela 

definição de políticas de ensino de graduação (no âmbito) da Unitins e pelo 

acompanhamento (do funcionamento) dos Cursos de Graduação, tendo como 

atribuições: 
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 elaborar propostas de política de ação para a graduação;  

 articular e integrar as propostas de política de atuação na graduação com as 

propostas de política de atuação dos demais níveis de ensino e instâncias da 

Unitins;  

 apresentar à Reitoria propostas para a estrutura e o funcionamento da 

graduação para que sejam submetidas aos colegiados e reformular essas propostas 

a partir das contribuições desses colegiados; 

 assessorar os órgãos colegiados nas deliberações sobre as políticas de 

graduação;  

 elaborar normas e regulamentos relativos às atividades de graduação a 

serem submetidos às instâncias competentes para aprovação;  

 articular as atividades da Pró-Reitoria de Graduação com as atividades das 

Diretorias dos Centros e de outros setores da Universidade;  

 implementar projetos de política de atuação da Instituição na área de 

graduação, conforme aprovação dos órgãos superiores da Universidade;  

 manter as condições e recursos que garantam a execução adequada das 

atividades de graduação;  

 formular diagnósticos dos problemas da instituição na área de graduação;  

 sistematizar dados, experiências e informações relativas às atividades de 

graduação, levando em conta objetivos e características da instituição e da 

sociedade em que se insere;  

 fornecer subsídios às unidades* vinculadas à ProGrad a respeito da 

realização dos objetivos, atribuições e normas da Universidade; 

 supervisionar a atuação das unidades vinculadas à ProGrad a respeito da 

realização dos objetivos, atribuições e normas da Universidade;  

 avaliar continuamente a atuação e produção dos departamentos vinculadas à 

ProGrad em relação aos planos de trabalho da Instituição, frente aos seus objetivos 

e atribuições;  

 gerenciar os recursos destinados às atividades de graduação no âmbito da 

Universidade como um todo; 

 manter intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos 

pertinentes à área de graduação.  
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 incentivar, propor e supervisionar convênios entre a Universidade e órgãos 

públicos ou privados, relativos ao apoio às atividades de graduação na Instituição;  

 Representar a Universidade junto a órgãos, instituições e comunidade 

externa, por delegação do Reitor ou no âmbito de sua competência; 

 ampliar a oferta de cursos de graduação em observância aos padrões de 

qualidade estabelecidos pelo MEC e às demandas locais e regionais; 

 implementar projetos de inclusão a todos os acadêmicos com necessidades 

especiais; 

 incrementar constantemente a mediação das tecnologias da informação e da 

comunicação aos processos de ensino e aprendizagem e de gestão acadêmica; 

 planejar e oportunizar programas e projetos de formação continuada para os 

docentes, enfatizando a convergência midiática, a pesquisa e a gestão acadêmica; 

 estabelecer processos de avaliação da qualidade do ensino de graduação, 

em consonância com sinalizações da Comissão Própria de Avaliação Institucional, 

Conselho Universitário, Conselho Estadual de Educação, INEP, MEC. 

 

Para firmar tais atribuições apresentamos a seguir uma  minuta com as principais 

atividades desenvolvidas  na  Pró-Reitoria de Graduação em 2012. 
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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO/2012 

 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE 

EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

- Planejamento, implementação, gestão e 

avaliação dos procedimentos pedagógicos 

necessários ao funcionamento dos cursos a 

distância.  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_ DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

 Acompanhamento das atividades de término dos Cursos EaD. 

 Análise e emissão de 2098 pareceres para os processos do Jurídico 

ligados à questão de rematrículas, postagem de cartões de provas, liminares 

e outros.   

 Acompanhamento da formatação do mapeamento situacional dos polos 

e CA’s. 

 Reuniões semanais com Coordenações de Curso para 

acompanhamento e resoluções de problemas. 

 Atendimento a acadêmicos, tutores e donos de Polos e CAs, via 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

  telefone, e-mail e presencial. 

 Suporte à Assessoria Jurídica com parecer acadêmico; 

 Atendimento e respostas a 3048 iprotocolos, relacionados a questões de 

rematrículas, reingresso, postagem de cartões de provas, liminares e outros.   

 

Serviço Social 

 Acompanhamento do Estágio de Serviço Social, bem como o processo de 

seleção e contratação dos Supervisores Acadêmicos para possibilitar a 

ocorrência do Estágio do Curso, conforme resoluções dos CEFESS. 

 Acompanhamento do estágio obrigatório de Serviço Social com as 

intervenções necessárias junto ao CRESS e CFESS para regularização das 

situações pendentes detectadas no diagnóstico. 

 Acompanhamento da inserção dos alunos das turmas 2006, 2007 e 2008 nos 

campos tradicionais de estágio e projetos de extensão. 

 Atendimento e respostas ao acadêmico via e-mail. 

 Implantação de um novo projeto sobre a Prevenção de Drogas para alunos 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

do curso de Serviço Social (CH para Estágio) 

 Capacitação de 452 professores da rede estadual de ensino do estado por 

meio do projeto de Prevenção de Combate a Dependência Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃ

O DE 

PENDÊNCIAS 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_ COORDENAÇÃO DE PENDÊNCIAS 

ACADÊMICAS 

 Execução do Projeto de Correção de Fluxo Curricular, 3º etapa de 

Finalização Disciplinar para Oferta Especial.     

 Mapeamento das disciplinas e estruturação em blocos dos programas de 

Finalização Disciplinar e Oferta Especial. 

 Acompanhamento do processo avaliativo dos Projetos de  

 Reingresso, Finalização Disciplinar e Oferta Especial.  

 Elaboração do calendário de avaliações e recursos dos cursos. 

 Levantamento do quantitativo de estudantes com pendências de 

disciplinas dos cursos em EaD (concluído com apoio da DTIC). 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS  Adequação do formulário de planejamento das disciplinas. 

  Execução do Projeto de Reingresso dos 6º, 7º e 8º períodos, para os 

cursos Ead, turmas 2007 e 2008.  

 Elaboração de calendários das ofertas das etapas do Programa. 

 Elaboração de comunicados. 

 Elaboração de informativos. 

 Análise de requerimentos via i-protocolo. 

 Acompanhamento do processo de matrícula e liberação de boletos e 

conteúdos no AVA do Projeto de Reingresso, Finalização Disciplinar e Oferta 

Especial. 

 Elaboração das avaliações do módulo I e II da Oferta Especial de disciplinas 

(429). 

 Análise de 260 processos de ressarcimento e pagamento indevido de 

matrícula e provas (equívocos de alunos na seleção de disciplina). 

 Elaboração de disciplinas, normativas e contratos de prestação de serviços 

do projeto de Oferta Especial. 

 Divulgação de calendários e informativos via portal, via polos e CAs e 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Eadcon. 

 Alocação de professores para os blocos de ofertas de dependências e 

Finalização Disciplinar. 

 Orientação do processo de planejamento semestral, junto aos coordenadores 

de curso. 

 Nº de alunos Matriculados em Finalização em 2012_  9.195( nove mil 

cento e noventa e cinco alunos). 

 Nº de alunos matriculados em Reingresso: 

 6º período : 169 

 7º período: 615 

 8º período: 328 

  Nº de alunos matriculados em Oferta Especial: 

 Módulo I : 2811 

 Módulo II : 2838 

 Nº de alunos matriculados em Finalização Disciplinar: 

 Bloco IV : 1542 

 Bloco V : 1106 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Bloco VI: 892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃ

O DE 

SUPERVISÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisionar os Polos na prestação de 

serviços junto a Unitins, viabilizar o 

atendimento das demandas destes e dos 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO 

Coordenação de Supervisão 

 Acompanhamento e suporte aos alunos quanto a problemas nos polos e CA. 

 Relação direta com responsável pelos polos e CA. 

 Acompanhamento da formatação do mapeamento situacional dos polos e 

CA. 

 Encaminhamentos de comunicados para todos os representantes de polos. 

 Atualização de todos os endereços dos polos e CA. 

 Atendimento da demanda da caixa de e-mail da coordenação. 

 Atendimento da demanda do i-protocolo da coordenação. 

 Atendimento de demandas repassadas pela Diretoria Jurídica da IES. 

 Acompanhamento e suporte na rotina de processos recebidos pela equipe da 

Pró-Reitoria de Graduação. 

 Acompanhamento dos processos de contratação de polos para prestar 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

acadêmicos.  serviços à Unitins. 

 Responsável pela contratação de 40 polos para prestar serviços à Unitins. 

 Recebimento de notas fiscais de prestação de serviços dos polos. 

 Fiscal do contrato de prestação de serviços da Unitins/Polos. 

 Encaminhamento de atas solicitadas pelos polos que estão inativos, ou seja, 

não têm mais acesso ao sistema de liberação de atas. 

 Liberação de acesso a atas e situação acadêmica aos polos que estão 

ativos. 

 Representar a Unitins como preposto em audiência, desde que solicitado 

pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 Intermediação junto a supervisores acadêmicos do curso de Serviço Social 

para realização de colação de grau de acadêmicos nos locais onde atuam 

como supervisores da Unitins. 

 Localização de CA e polos próximos aos acadêmicos que têm que se 

deslocar para realização da colação de grau. 

 Fechamento de contrato com os polos, para alugueis de sala e entrega de 

documentos. 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

 

   

ATIVIDADES  

Cursos 

 Planejamento de ensino do Reingresso para o semestre 2012/1 e 2012/2. 

 Elaboração e postagem das provas das disciplinas para Reingresso 

de 2012/1 e 2012/2. 

 Correções de trabalhos das disciplinas práticas. 

 Finalização semestre 2012/2. 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Estágios 

 Acompanhamento das atividades de Estágio Supervisionado junto às 

coordenações de cursos e diretoria de TI. 

 Orientação para as correções das atividades avaliativas dos estágios. 

 Acompanhamento dos relatórios enviados pelos supervisores para controle 

da realização dos estágio em campo. 

 Contratação dos profissionais assistentes sociais, supervisores acadêmicos, 

necessários para o acompanhamento e orientação do estágio supervisionado 

do Curso de Serviço Social. 

 Inserção dos alunos em campo de estágios para realização do estágio 

supervisionado do Serviço Social. 

 Fechamento de convênios para realização dos estágios obrigatórios dos 

cursos EaD. 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

- Planejamento operacional, organização, 

acompanhamento e monitoramento das 

ações avaliativas dos cursos oferecidos. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_LOGÍSTICA DE AVALIAÇÃO 

Estas atividades são desenvolvidas semestralmente. 

 Informação às coordenações dos cursos e departamentos da IES da 

publicação dos documentos necessários à operacionalização da avaliação. 

 Organização do ambiente virtual para atualização da Logística de 

Avaliação. 

 Confecção dos informativos para veiculação na página da web da 

logística e dos cursos. 

 Organização e atualização das informações da página web do Programa 

de Correção de Fluxo Curricular. 

 Atendimento e respostas de 10.000 (dez mil) iprotocolos e email da 

Coordenação de Logística de Avaliação do AVA. 

 Supervisão do campo de liberação de provas no sistema, conforme o 

Cronograma de prazos da Coordenação de Logística de Avaliação da 

UNITINS. 

 Planejamento, execução e monitoramento das ações referentes à 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

avaliação,   

 organização do acervo dos informativos publicados nas páginas da 

coordenação de logística, fórum, bem como os informativos veiculados no 

vídeo. 

 Organização, atendimento e atualização das ocorrências do e-mail da 

Logística de Avaliação.  

 Atendimento presencial de acadêmicos, professores, coordenadores de 

Polo e funcionários da instituição quanto à operacionalização do processo 

avaliativo. 

 Verificação de pendências e correção das mesmas obedecendo às 

normas internas. 

 Atendimento telefônico quanto às informações inerentes aos cursos e   

Programa de Correção de Fluxo. 

 Atendimento a todos os pedidos de revisão de notas dos cursos em EaD. 

 Geração de relatórios das alterações e/ou anulações de questão das 

avaliações. 

 Solicitação junto à TI do suporte tecnológico para operacionalização das 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

avaliações no sistema. 

 Atendimento à Direção de Ead para busca de cartões – resposta no 

arquivo. 

 Postagem de notas para atendimento a processos judiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃ

O DE 

PRODUÇÃO 

MIDIÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 Produção dos programas televisivos da 

instituição 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_ COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO 

MIDIÁTICA 

Atividades são desenvolvidas semestralmente. 

 Planejamento do setor (estrutura técnica e operacional do núcleo, bem como 

das ações de criação e produção). 

 Planejamento e realização de capacitações, no sentido de orientar os 

professores sobre as especificidades da linguagem audiovisual, como 

apresentações em estúdio, elaboração de briefings e pré-roteiros. 

 Planejamento de produções audiovisuais realizadas pelo setor. 

 Revisão de roteiros. 

 Revisão das produções televisivas realizadas pelo setor. 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Supervisão de todo o trabalho desenvolvido no setor. 

 Revisão das produções televisivas no que tange à adequação do conteúdo à 

solicitação do professor. 

 Revisão das produções televisivas no que tange à adequação do conteúdo à 

mídia videoaulas. 

 Orientação teórica e pesquisa bibliográfica sobre os autores a serem 

abordados nas produções audiovisuais. 

 Colaboração na idealização de novas linguagens que otimizem os recursos 

midiáticos das teleaulas. 

 Acompanhamento aos professores no momento em que são planejadas as 

videoaulas. 

 Encaminhamento das produções para a edição. 

 Encaminhamento de videoaulas para a validação (professores e coordenador 

do núcleo). 

 Criação de roteiros nos mais diversos formatos de vídeo (clip, enquetes, 

entrevistas, tutorial, documentário, cases, reportagem, etc). 

 Acompanhamento das videoaulas, avaliação do figurino, maquiagem e 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

presença cênica dos professores no vídeo. 

 Orientação dos professores sobre as regras básicas para uma boa 

apresentação no vídeo. 

 Acompanhamento do trabalho dos maquiadores. 

 Suporte às equipes de produção, no sentido de agendar entrevistas, fazer 

locações para externas, etc. 

 Controle do arquivo das matrizes. 

 Atendimento aos professores, no sentido de agendar horário para ver vídeos 

do acervo. 

 Controle da documentação interna do setor, bem como dos materiais de uso. 

 Criação e produção de vinhetas e outros elementos gráficos, necessários ao 

trabalho de produção do setor. 

 Edição dos materiais didáticos criados e produzidos pela equipe de 

produção. 

 Maquiagem dos professores de acordo com as regras para maquiagem de 

televisão (foco na educação). 

 Acompanhamento e edição do material projeto de Reingresso. 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Postagem no AVA de todos os vídeos do projeto de Reingresso 6º, 7º e 8º 

períodos turmas 2007/2008. 

 Gravação, edição e finalização projeto ENEN 2012. 

 Acompanhamento do envio material projeto ENEN 2012 para veiculação na 

Rede Sat TV E. 

 Produção de documentário e cobertura dos 20 anos do curso de Engenharia 

Ambiental. 

 Planejamento do Programa Conhecimento. com a ser lançado em 2013 na 

Red Sat TV E. 

 Finalização de 12 pautas Conhecimento. com para ser veiculado em 

janeiro/2013. 

 Cobertura na íntegra da Semana Acadêmica 2012 e entrega de material 

editado. 

 Produção de vídeos institucionais dos grupos de pesquisa com NUTA, 

NUDAM, NEMET e outros. 

 Auxílio nos eventos para atendimento como mestre de cerimônia. 

 Cobertura de eventos ocorridos na Secretaria de Ciência e Tecnologia. 
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SETOR OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Organização, produção, edição e finalização do programa ciência na TV. 

 Cobertura na íntegra de 6 eventos do NIEPPE, com edição e gravação do 

DVD do material. 

 Cobertura dos eventos da Unitins e do Governo do Estado ocorridos no 

auditório da Instituição. 

 Cobertura na íntegra da Agrotins 2012. 

 Produção de documentário sobre núcleos de pesquisa e atividades que 

envolvem a Agrotins para ser veiculado na semana da Agrotins. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA EM 2012 E  
PELOS DEPARTAMENTOS LIGADOS À DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA. 

 

 

SETOR:  

 

OBJETIVO 

 

DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES  
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DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

ACADÊMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Direção tem como objetivo  

sistematizar todas as ações 

designadas pela Pró-Reitoria de 

Graduação no que se refere à 

elaboração de Calendários 

Acadêmicos, Horários, CH dos  

docentes da IES, projetos; 

Regimento; Regulamentos; guia 

para alunos; organização e 

arquivamento de todos os  

documentos referentes à  Pró-

Reitoria de Graduação e ainda, a  

gestão e registro das atividades do 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS _DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

ACADÊMICA 

 

Atividades desenvolvidas semestralmente. 

 Elaboração e sistematização dos calendários Acadêmicos para 

os  cursos de graduação presenciais referentes a 2012-1 e 2012-2.  

 Elaboração e sistematização dos calendários Acadêmicos para 

os  cursos de graduação  da UAB referentes a 2012-1 e 2012-2.  

 Encaminhamento dos calendários para o CONSEPE para 

aprovação. 

 Acompanhamento dos demais processos para encaminhamento 

ao CONSEPE e CONSUNI; 

 Análise de  aproximadamente 370 processos referentes 

Reingresso/Aproveitamento de Disciplinas...) e  processos do 

Jurídico), liminares  e outros.   

 Organização e sistematização do quadro docente (2012-1, 2012-

2) com suas respectivas disciplinas e carga horária. Lembrando que 

esta distribuição é encaminhada pelos  coordenadores,  já aprovada 
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Controle Acadêmico da IES 

- Gestão de processos de 

reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos Cursos de 

Graduação da IES, presenciais e a 

distância 

- Acompanhamento dos 

documentos pedagógicos 

- Acompanhamento das Normas e 

Regulamentações Institucionais 

- Gestão, planejamento, rotinas e 

preenchimento dos Portais e-MEC e 

SIEDSup 

- Gestão e acompanhamento das 

Legislações Federal e Estadual 

como suporte às atividades da IES 

- Acompanhamento das atividades 

dos cursos Presenciais . 

- Gestão e supervisão das 

atividades da Biblioteca Central da 

IES 

pelos colegiados e Pró Reitoria. Encaminhar ao departamento de 

Recursos Humanos para conhecimento. 

 Organização e encaminhamento de calendários e horários a 

serem publicados pelo setor competente na página da UNITINS. 

 Organização, e atualização do banco de dados dos docentes da 

UNITINS. 

 Execução e monitoramento das ações referentes ao cumprimento 

dos dias letivos, carga horária. 

 Organização e arquivamento dos documentos relativos aos 

cursos de graduação. 

 Organização e arquivamento dos documentos relativos ao 

CONSEPE.  

  Organização, arquivamento e atualização dos dossiês dos 

docentes  UNITINS. 

 Distribuição e otimização do material Didático Pedagógico e o 

material de expediente para os coordenadores dos cursos 2012-1 e 

2012-2  (Semestral).  

   Assessoramento das coordenações dos cursos em questões 

ligadas a docentes, CH, disciplinas. 
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  Organização, arquivamento e atualização do banco de apostilas 

da IES (Impressa). 

 Orientação e acompanhamento de todas as ações desenvolvidas 

no setor específico de Direção de Administração Acadêmica. 

 Atendimento às demais atribuições designadas pela  Pró-

Reitora de Graduação da UNITINS. 

 Atendimento e respostas a 180 iprotocolos, relacionados a 

questões de documentação. 

 Atendimento e respostas a mais de 2.500 (dois mil e quinhentos 

e-mail) relacionados à Direção/Documentação e outros.   

 Emissão de mais de 180 Memorandos. 

 Regulamento do Núcleo Docente Estruturante. 

 Regulamento Monitoria. 

 Regulamento Exercícios Domiciliares. 

 Regulamento Dependência. 

 

Participação na elaboração e Organização do: 

 Regulamento de Estágio do curso de Direito; 

 Regulamento de Estágio do curso de Engenharia Agronômica; 

 Manual de Orientações de Estágio do curso de Serviço Social;  
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 Manual de Orientações de Estágio do curso de Sistemas de 

Informação;  

 Regulamento do TCC do curso de Direito; 

 Regulamento  do TCC do curso de Engenharia Agronômica; 

 Manual de TCC do curso de Serviço Social;  

 Manual de  TCC do curso de Sistemas de Informação;  

 Revisão dos PPC dos cursos de Direito; Engenharia Agronômica; 

Serviço Social e Sistemas de INFORMAÇÃO 

 Elaboração do relatório para o departamento de Controle Interno. 

 

CENSO 2011: CENSO da Educação Superior  

 Censo 2011 foi preenchido pela IES e validado pelo MEC. Código do 

recibo: 05297fbd0bae231caa0fec3ca71cf2b7 

 CENSO 2011; ENADE; Cadastro de Docentes; Supervisão dos 

cursos presenciais; Gestão Acadêmica e de Reconhecimento de 

cursos de graduação – modalidade presencial e EaD. 

 Elaboração e publicação de Instruções Normativas necessárias no 

âmbito da Instituição e demais  atividades que fazem parte da rotina 

acadêmica relacionada aos acadêmicos e cursos na página da 
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UNITINS. 

 As atividades desenvolvidas por essa Diretoria são permanentes, 

durante todo o ano letivo, e os programas, como Censo, ENADE, 

Cadastro de Docente, SISTEMA e-MEC, em conformidade com o 

Calendário do Ministério da Educação. 

 ENADE 2012 – atualização das informações no site da UNITINS. 

 Atualização e elaboração da legislação interna – Instruções 

Normativas da IES. 

 Gestão e Registro das Atividades do Controle Acadêmico da IES. 

 Gestão dos Processos de Reconhecimento e Renovação de 

Reconhecimento dos cursos de Graduação da IES, presenciais e a 

distância. 

 Gestão, Planejamentos, Rotinas e Preenchimento do portal e-MEC e 

SiedSup. 

 Acompanhamento dos Documentos Pedagógicos – Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI, Projetos Pedagógicos do Curso – PPCs, Planos de Curso e 

Matrizes Curriculares, conforme as DCNs*. 

 Gestão e Acompanhamento das legislações federal e estadual como 

suporte às atividades da IES. 
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 Acompanhamento das atividades dos Cursos  Presenciais.  
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DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA EM 2012 E  

PELOS DEPARTAMENTOS LIGADOS À DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA. 
 

 

SETOR:  

 

OBJETIVO 

 

DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seleção e aquisição de acervos 

- Intercâmbio 

- Processamento Técnico 

- Organização do Acervo de 

Folhetos e Manuais 

- Organização do Acervo de 

Apostilas 

- Organização do Acervo de 

Monografias 

- Organização do Acervo de 

Periódicos 

- Organização do Acervo Geral 

- Pesquisa e Comutação 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_ BIBLIOTECA CAMPUS 

- Atividades são desenvolvidas semestralmente. 

- Seleção e aquisição: 

- Elaboração das listas de aquisição por compra junto aos 

coordenadores dos cursos. 

- Encaminhamento para o setor responsável pela compra. 

- Recebimento e conferência dos materiais com a listagem enviada. 

- Arquivamento das notas fiscais. 

- Encaminhamento dos materiais para o processamento técnico. 

 

- Intercâmbio: 

- Seleção de materiais para o intercâmbio com outras instituições. 
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BIBLIOTECA 

CAMPUS 

Bibliográfica 

- Pesquisa Bibliográfica 

- Catalogação na Publicação com 

AACR2 

- Solicitação do ISBN 

- Atendimento ao usuário 

- Controle de empréstimos 

- Estatísticas da Biblioteca 

- Disseminação da Informação 

- Projeto de Sinalização da 

Biblioteca 

- Inventário do Acervo Geral 

- Regulamento da Biblioteca 

- Regulamentação do Convênio   

Empréstimo Entre Bibliotecas 

- Website da Biblioteca 

- Levantamento dos Acervos 

Setoriais 

- Cadastramento de entidade para intercâmbio. 

- Recebimento e envio de publicações para instituições cadastradas. 

 

- Processamento Técnico: 

- Catalogação, classificação e indexação de materiais. 

 

- Organização do Acervo de Folhetos e Manuais: 

- Ordenação na estante. Organização e controle do acervo. 

 

- Organização do Acervo de Apostilas: 

               - Ordenação na estante. Organização e controle do acervo. 

 

- Organização do Acervo de Monografias: 

-              - Ordenação na estante. Organização e controle do acervo. 

 

- Organização do Acervo de Periódicos: 
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- Desenvolvimento da Seção de 

Multimeios 

- Organização do Arquivo da 

Biblioteca 

 

- Ordenação na estante. Organização e controle do acervo. 

 

- Organização do Acervo Geral: 

- Ordenação na estante. Organização e controle do acervo. 

 

- Pesquisa e Comutação Bibliográfica: 

- Orientação ao usuário sobre a solicitação do serviço. 

- Realização do pedido com a Biblioteca Base e comutação 

Bibliográfica.  

- Pesquisa Bibliográfica: 

- Pesquisa em Bases de Dados, Bibliotecas Digitais e Virtuais ou 

outras ferramentas de busca que satisfaçam a necessidade e 

interesse do usuário. 

- Catalogação na Publicação com AACR2: 

- Elaboração da ficha catalográfica de obras publicadas pela 

UNITINS com base no Código para Catalogação de Recursos 

Bibliográficos AACR2 – Anglo American Cataloguing Rules 2nd 

Edition. 

- Solicitação do ISBN: 
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- Solicitação do número normalizado ISBN – International Number 

Boock – para publicações da UNITINS junto à Agência Brasileira de 

ISBN. 

- Atendimento ao usuário: 

- Orientações sobre os serviços e produtos da Biblioteca. 

- Realização de empréstimos domiciliares, devoluções, renovações 

e reserva de materiais. 

- Agendamento e controle de acesso aos terminais de consulta. 

- Controle de empréstimos: 

- Controle de empréstimos realizados. 

- Elaboração de cartas lembretes. 

- Cobrança de material em atraso. 

- Controle de pendências. 

- Estatísticas da Biblioteca: 

- Estatísticas de consulta, empréstimos, frequência de usuários e 

outros. 

- Disseminação da Informação: 

- Elaboração do Boletim Informativo da Biblioteca, do Sumário 



 

126 

 

Corrente e da Estante Virtual. 

- Projeto de Sinalização da Biblioteca: 

- Organização do espaço da Biblioteca. 

- Melhorias na estrutura e instalações. 

- Elaboração da sinalização dos acervos, seções, serviços, normas e 

regras da Biblioteca. 

- Elaboração da Identidade Visual da Biblioteca 

 

- Inventário do Acervo Geral: 

- Levantamento dos materiais existentes no acervo e conferência 

com o Livro de Tombo. 

- Identificação dos itens extraviados, danificados ou com erros de 

tombamento. 

- Elaboração de uma listagem para a recuperação da Nota Fiscal 

dos livros adquiridos por compra. 

- Website da Biblioteca: 

- Manutenção e atualização das informações do website da 

Biblioteca. 
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- Avaliação, correções e aprimoramento da ferramenta. 

- Levantamento dos Acervos Setoriais: 

- Realização de uma listagem dos documentos bibliográficos 

existentes em outros setores ou núcleos, dos quais a biblioteca não 

tenha ciência, para maior organização e controle dos acervos da 

Unitins. 

 

- Desenvolvimento da Seção de Multimeios: 

- Organização de CD-ROM, DVD, mapas e outros, para o registro, 

catalogação, classificação e indexação. 

- Separação de um espaço apropriado para a seção de multimeios 

na Biblioteca. 

 

- Organização do Arquivo da Biblioteca: 

- Definições de técnicas para o arquivamento de documentos na 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS_ SECRETARIA ACADÊMICA  
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SECRETARIA 

ACADÊMICA 

 

 

 

 

 

 

- Realização e encaminhamento de 

procedimentos acadêmicos de 

ordem técnica, financeira e 

administrativa 

 

 Realização de matrículas.  

 Colação de Grau. 

 Emissão de Históricos. 

 Transferências. 

 Declarações. 

 Certidões. 

 Emissão de programa de Disciplinas Cursadas. 

 Controle de atendimento e requerimentos. 

 Atendimento presencial ao público e via I-Protocolo. 

Rematrícula 2012. 

 

Coordenação de Gestão 

 Montagem e organização dos dossiês de alunos. 

 Análise do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

pela Assessoria Jurídica. 

 Adequação dos Procedimentos Acadêmicos. 

 Criação do arquivo permanente de documentação dos alunos 

egressos (TELEPRESENCIAL, EAD e - REMANESCENTES DA 

UFT). 

 Manutenção e adequação do Setor de Atendimento para uma 

Central de Atendimento. 

 Organização da Secretaria Acadêmica para receber 

documentações, conferir e atualizar no banco de dados e nas pastas 

de cada aluno. 

 

http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1879
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2043
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2044
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2050
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2050
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2050
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2049
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=2049
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1878
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1878
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1878
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REGISTRO DE 

DIPLOMAS 

 

 

 

- Conferência e atualização de 

documentação do acadêmico 

- Registro e expedição de diplomas 

- Arquivamento de documentações 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SECRETARIA _ REGISTRO DE 

DIPLOMAS 

Atividades são desenvolvidas diariamente: 

 Registro e expedição de diplomas. 

 Conferência de documentações. 

 Registro de Diplomas. 

 Impressão de Diplomas. 

 Produção de Atas, Ofícios, Autorizações e etiquetas para o 

encaminhamento dos Diplomas aos Pólos ( via PAC). 

 Baixa de Diplomas expedidos no sistema “TELEPRE”. 

 Arquivamento de documentações. 

 Procedimentos de organização do Setor. 

 

 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACADÊMICA QUE MERECEM ATENÇÃO  

Demanda Diagnóstico Ação  Resultado obtido 
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Requerimentos de 

documentos acadêmicos  

(histórico, declarações...) 

 

Foi constatado um fluxo de 

solicitação por serviços 

acadêmicos superior à 

capacidade operacional da 

equipe, gerando atrasos nos 

atendimentos. 

 

 

Diante desta situação foi 

implantado o Sistema I-

Protocolo, para agilizar  

estas demandas. Este 

sistema foi implantado de 

forma  planejada, unificado à 

gestão acadêmica, 

permitindo o controle de 

processos, notas, frequência 

e situação acadêmica de 

todos os alunos. 

 

Este sistema  proporcionou o controle e 

monitoramento de atendimento aos 

requerimentos. Mas mesmo assim, é 

necessário reforçar a equipe com mais  

5 a 10 colaboradores para  suprir a 

demanda da Secretaria. 

Número de funcionários da 

secretaria acadêmica e 

expedição de diploma 

Ainda encontramos deficiências 

no número de colaboradores em 

relação à forma e ao volume de 

trabalho demandado. A forma de 

trabalho exige um gasto de tempo 

extra por obrigar o funcionário a 

realizar atividades de conferência 

e formatação de documentos. O 

volume de requerimentos 

corresponde ao número de alunos 

que já concluíram ou ainda estão 

estudando em nossos cursos. 

 

 

Reforçar a equipe para 

atender o nº de demandas. 

Os prazos para entrega de 

documentação começam a entrar no 

limite ideal, sendo constatados casos 

de atraso em relação a procedimentos 

que dependem de outros setores para 

finalização: formatura, lançamento de 

notas, dependências, correção de 

trabalhos. 

Arquivo físico da Secretaria 

Acadêmica da UNITINS 

Este item merece uma atenção 

redobrada por parte da Instituição. 

Foram identificados problemas 

Realizar projeto para 

digitalização e gestão da 

documentação baseado em 

Foi realizado estudo preliminar do 

acervo e um edital chegou a ser 

publicado em /2010. Contudo as outras 
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sérios em relação ao 

acondicionamento das centenas 

de milhares de pastas contendo 

documentação legal dos alunos. 

Estas pastas guardam 

informações referente à 

identificação do aluno, sua origem 

acadêmica, requerimentos, 

processos e trabalhos 

desenvolvidos durante sua vida 

como aluno da UNITINS. Diários 

de cursos antigos e outros 

documentos estão se perdendo 

devido à falta de climatização dos 

arquivos. Sacos com documentos 

estão em local impróprio. 

princípios de gestão 

eletrônica de processos, 

evitando, assim, novo 

acúmulo de volumes em 

arquivos. O projeto deve 

contemplar as atividades de 

levantamento do acervo, 

recuperação e digitalização, 

estrutura física para arquivo 

definitivo, tabela de 

temporalidade, indexação, 

conforme necessidade de 

integração com sistemas 

legados da IES, central de 

documentação. Tudo dentro 

dos princípios legais que 

validam os procedimentos 

de digitalização de acervo. 

etapas do processo não foram 

observadas, gerando, assim, a 

suspensão do edital até que sejam 

realizados novos estudos que 

contemplem a real necessidade da 

Instituição. 
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ATIVIDADES SECRETARIA ACADÊMICA EM 2012 

(Atendimento e respostas a  mais de 39.437  i-protocolos, relacionados a documentos como Históricos; Certidões; Declarações; Diploma e 

outros) 

Nº DE ALUNOS FORMADOS EM 2012 

Nº DE ALUNOS FORMADOS EM 

2012 

(Fonte: Secretaria Acadêmica) 

     

15.137  (Quinze mil cento e trinta e sete alunos graduados em 2012) 

Alunos Graduados Qde 

UT.ADMI2007 355 

UT.ADMI2008 3.183 

UT.ASIS2007 80 

UT.ASIS2008 104 

UT.CCON2007 211 

UT.CCON2008 1.171 
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UT.FJUR2008 80 

UT.LETR2007 345 

UT.LETR2008 494 

UT.MATE2007 126 

UT.MATE2008 183 

UT.PEDA2007 309 

UT.PEDA2008 1.921 

UT.SSOC2007 4.424 

UT.SSOC2008 1.544 

Turma 1 2005 AD 22 

Turma 1 2005 CC 8 

Turma 1 2005 NS 46 

Turma 1 2006 AD 61 

Turma 1 2006 CC 24 

Turma 1 2006 PE 69 

Turma 1 2006 SS 377 
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Total 15.137 

QUANTITATIVO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO EMITIDOS EM 2011 

DIPLOMAS EXPEDIDOS/2012 QUANTIDADE 

DIPLOMAS 13.092 (Treze mil e noventa e dois Diplomas emitidos) 

Diplomas emitidos Qde registros 

Administração 2.546 

Ciências Contábeis 1.357 

Fundamentos Juridícos 118 

Letras 1.653 

Matemática 915 

Normal Superior 126 

Pedagogia 2.071 

Práticas Judiciárias 21 

Serviço Social 3.948 

TADS 337 

Total 13.092 
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OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA ACADÊMICA 

Tipo Quantidade 

Declaração de vínculo              1.225  

Guia de transferência                 467 

Programas de disciplinas              1.847  

Declaração de regularidade junto ao 

ENADE 
                616 

Solicitação de Documentação Acadêmica 

(Histórico; Certidão; Declaração) 
           22.190 

TOTAL GERAL DE DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS NA SECRETARIA 

ACADÊMICA EM 2011            39.437  
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VESTIBULARES AUTORIZADOS PARA O INGRESSO EM 2012: 

 

TABELA DE CbURSOS PRESENCIAIS OFERTADOS EM 2012 

 

CURSO VAGAS PERIODICIDADE DURAÇÃO PRAZO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

RESOLUÇÃO 

DIREITO 40 

 

ANUAL 10 semestres Mínimo 5 anos 

máximo 8 anos 

4.280 

horas 

 

Autorizado  processo 

seletivo pela Resolução 

Nº 006/2011 do Conselho 

Curador.  

SERVIÇO SOCIAL 40 ANUAL 8 semestres Mínimo 4 anos 

Máximo 7 anos 

3.228 

horas 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

40 ANUAL 8 semestres Mínimo 4 anos 

Máximo 7 anos 

3.100 

horas 

ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 

40 ANUAL 10 semestres Mínimo 5 anos 

Máximo 8 anos 

4.140 

horas 

 

http://srvlnx01.unitins.br/unitins/legislacao/resolucao06-2007.pdf
http://srvlnx01.unitins.br/unitins/legislacao/resolucao06-2007.pdf
http://srvlnx01.unitins.br/unitins/legislacao/resolucao06-2007.pdf
http://srvlnx01.unitins.br/unitins/legislacao/resolucao06-2007.pdf
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TABELA DE CURSOS UAB OFERTADOS em 2012 

CURSO VAGAS PERIODICIDADE DURAÇÃO PRAZO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 

LETRAS 150 vagas Semestral 8 semestres 4 anos 3.560 horas 

PEDAGOGIA 150 vagas Semestral 8 semestres 4 anos 3.300 horas 

 

 

 

 

COORDENAÇÕES DOS CURSOS 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS COORDENAÇÕES DOS CURSOS  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA A DIA DOS COORDENADORES: 

 orientação e acompanhamento do trabalho dos docentes com relação ao planejamento e sistematização das aulas; 
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 acompanhamento dos processos de avaliação, propondo medidas de elevação dos níveis de sua eficiência; 

 supervisionar a correção e digitação das avaliações;  

 auxiliar na elaboração de indicadores de qualidade do curso; 

 participação em  capacitação dos professores e colaboradores ; 

 atuar em sinergia com os coordenadores de telecomunicação e produção de TV. 

 subsidiar os professores quanto a sua prática; 

 orientação para os encaminhamentos de documentos acadêmicos relativos à solicitação de:  licença  maternidade, licença doença;  2ª 
chamada de provas; 

 acompanhamento da elaboração do plano de curso; 

 acompanhamento  da elaboração  do plano de aula; 

 verificação junto ao docente da revisão do power point e demais ferramentas; 

 acompanhamento da interatividade  no AVA e Chamilo; 

 acompanhamento das  aulas, verificando a coerência com o planejamento; 

 acompanhamento da digitação dos diários de classe; 

 acompanhamento da elaboração e formatação das avaliações; 

 acompanhamento das equipes multidisciplinares; 

 elaboração e sistematização dos horários levando em consideração o Calendário Acadêmico; 

 distribuição e sistematização do quadro docente; 

 acompanhamento quanto aos procedimentos acadêmicos; 

 orientar para o uso das ferramentas disponíveis no portal; 

 monitorar o cumprimento de horários e atividades inerentes à prática docente; 

 acompanhar e controlar a correção dos relatórios; 

 elaborar e implementar o projeto pedagógico do curso; 

 monitorar o cumprimento de horários e atividades inerentes à prática docente. 

 acompanhar o preenchimento dos diários de classe. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO 

 

 Planejamento, execução, controle e sistematização da produção de materiais.  
 

 

 

 

 

CAPACITAÇÕES REALIZADAS/2012 

 

 

PROJETO 

 

PERÍODO 

 

PALESTRANTE 

 

OBJETIVO  

 

BENEFICIADOS 

 

 

Conhecendo o 

 

24/01/2012 a 

27/01/2012  

 

Prof. Stefani e Fredson 

de Sousa 

Esta oficina teve como objetivo trabalhar a 

Introdução do Sistema Chamilo; 

Personalização da página inicial do curso; 

ativando e desativando ferramentas; 

Oficina direcionada aos 

docentes dos cursos 

presenciais. 
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educ@Chamilo  exploração e utilização prática das 

ferramentas do ambiente Chamilo 

 

 

 

Sistema RM 

 

 

 

 

 

06/02/2012 a 

10/02/2012 

 

 

 Hellen Luz_Diretora 
de Tecnologia da 
Informação 

Esta oficina teve como objetivo 

demonstração dos módulos do sistema 

RM: Diário Eletrónico;Sistema de 

Avaliação e notas; Módulo de 

Planejamento de Unidades Curriculares. 

Foi apresentada, também, a estrutura e o 

funcionamento do sistema, contemplando 

a política e os objetivos para a 

consolidação do sistema UAB. 

 

Oficina direcionada aos 

docentes dos cursos 

presenciais e docentes dos 

cursos UAB/UNITINS. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 

 

EVENTOS EXTERNOS 

 

BENEFCIADO 

 

PERÍODO 

 

LOCAL 

 

BENEFÍCIO 

 

Primeiro Encontro Nacional do 

censo da Educação Superior 

 

 

Jebberson 

 

21; 22 e 23 de novembro 

de 2012 

 

Recife 

 

Apresentação do 

censo/2011 
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PARA 2013 A  PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PRETENDE DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES IMPLANTADAS, E  TEM 

COMO  META: 

 MANTER E APROFUNDAR as ações de ensino nos níveis de graduação, tanto presenciais quanto na modalidade EaD.  

 MANTER os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos.  

 DAR continuidade aos programas e projetos de formação continuada para docentes, com especial ênfase na convergência 

midiática, na pesquisa inserida na graduação e na gestão gerencial-acadêmica. (Atendendo às determinações do TAC). 

 MANTER a oferta de cursos de graduação já existentes, atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos pelo MEC. 

 INTEGRAR a oferta do ensino de graduação às demandas regionais-locais, colaborando no desenvolvimento regional. 

 PLANEJAR E OPORTUNIZAR programas e projetos de formação continuada para os docentes, enfatizando a convergência 

midiática, a pesquisa e a gestão acadêmica. (Atendendo às determinações do TAC). 

 CRIAR cultura de avaliação processual da qualidade da oferta do ensino de graduação, levando em conta os indicativos da 

Comissão Própria de Avaliação Institucional, INEP, MEC e do CEE-TO.  

 REESTRUTURAR o programa de acompanhamento de egressos voltado para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem, 

com foco na educação continuada. (Atendendo às determinações do TAC). 

 INTEGRAR a oferta do ensino de licenciatura com as demandas específicas oriundas dos organismos públicos e privados em 

prol da melhoria da qualidade dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior no Brasil.  
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 CRIAR e DIFUNDIR mecanismos inovadores de inserção das tecnologias educacionais no âmbito institucional.  

 REFORMULAR o modelo pedagógico da UNITINS à luz das orientações dos órgãos deliberativos. 

 REVISÃO e Atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional_PDI.  

 CRIAR novos projetos para novos cursos. 

 

TAMBÉM TEMOS COMO PROPOSTAS A REOFERTA DE CURSOS PRESENCIAIS PARA 2013: 

 A partir das demandas do Estado do Tocantins e das potencialidades da Unitins, reconhecidas em suas áreas de 

conhecimento, apresentamos  o plano de expansão com a proposta  de abertura dos cursos presenciais, cuja estrutura atenderá 

tais demandas:  

 

 

Nome do curso 
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Direito Bacharelado 40 1 Noturno Palmas-TO Reoferta 

Sistemas de Informação Bacharelado 40 1 Noturno Palmas-TO Reoferta 

Engenharia  Agronômica Bacharelado 40 1 Integral Palmas-TO Reoferta 
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Serviço Social Bacharelado 40 1 Integral Palmas-TO Reoferta 

CURSOS UAB 

Letras Português-Espanhol UAB Licenciatura 150 1 Noturno Palmas/Araguacema/Cristalândia Reoferta 

Pedagogia-UAB Licenciatura 150 1 Noturno Palmas/Araguacema/Cristalândia Reoferta 

Matemática Licenciatura  1 Integral A Definir 2013 

Computação Licenciatura  1 Noturno A Definir 2013 

Administração Pública Bacharelado  1 Noturno A Definir 2013 

 

            Os cursos projetados para 2013 são resultado dos esforços de revitalização da Instituição a partir da rearticulação dos 

colegiados de cursos, câmaras setoriais e conselhos. Mediante análise de demandas reprimidas ou latentes para a oferta de 

cursos regionalmente, teve-se esse quadro final como resultado.  

 

            Para 2013, planejamos concluir os cursos EaD, por meio de um projeto de Reingresso, atendendo à Portaria nº 044, de 

18 de agosto de 2009 (MEC) e, ainda  para o final de  2013 e início de 2014,  almejamos o recredenciamento da UNITINS 

junto ao  MEC, para oferta de cursos na  modalidade EaD.  
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Nome do curso Habilitação Modalidade 
Ano previsto para 

 solicitação 

*Administração - Bacharelado 
Continuidade dos cursos  atendendo a Portaria nº 

044(MEC) 

*Ciências Contábeis - Bacharelado 
Continuidade dos cursos  atendendo a Portaria nº 

044(MEC) 

*Serviço Social - Bacharelado 
Continuidade dos cursos  atendendo a Portaria nº 

044(MEC) 

*Pedagogia - Licenciatura 
Continuidade dos cursos  atendendo a Portaria nº 

044(MEC) 

*Letras 
Português/ 

Espanhol 
Licenciatura 

Continuidade dos cursos  atendendo a Portaria nº 

044(MEC) 

*Matemática - Licenciatura 
Continuidade dos cursos  atendendo a Portaria nº 

044(MEC) 

 

*Reconhecidos pela Portaria nº 044, de 18 de agosto de 2009 (MEC) 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPUS I  

O presente Relatório de Atividades apresenta as ações desenvolvidas e os dados referentes à atuação do Campus I. Os 
dados foram coletados pela equipe gestora e setoriais, tendo como objetivo apresentar os resultados alcançados, além de fazer 
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um balanço acerca do espaço físico, considerando o ingresso de novos alunos, bem como as demandas para o próximo 
semestre letivo, quanto a equipamentos, mobiliário e acervo bibliográfico. 
 

Em julho de 2012, com o objetivo de melhor atender à comunidade acadêmica e oferecer melhores condições de trabalho 
para o corpo discente e administrativo, o Campus I foi instalado em novo endereço, com uma nova estrutura física (Labin II; 
Laboratório de Microscopia; Laboratório de Hardware; Biblioteca (Sala 2); Nudan; Nemet; Xeróx; 3 salas de aula; sala de 
descanso para os funcionários e área de convivência, suficiente para atender, confortavelmente, às demandas previstas para 
esta unidade até dezembro de 2013, com a realização de processo seletivo para ingresso de novas turmas. 

 
O Campus I é composto pelos seguintes setores e funcionários: 
 

 Gestão Administrativa e Técnico Pedagógica do Campus I: Raymundo Aires Filho. 
 

o Assessoria Administrativa:Tais Bogo Monteiro da Silva.  
    Funcionários lotados no setor: Ana Paula Ribeiro dos Santos e  Tayana Curcino Ribeiro Olebar.  

Setores relacionados: 

 Informática: Carlesandro Ferreira Gaspar e Higor Pereira Delfino. 
 

 Serviços Gerais: manutenção e limpeza.  Funcionários: Francisca Lima Monteiro; Francisca de Menezes Lima; Gildeth 

Rodrigues Ferreira; Laisa Giseli Neiva Leite; Luzinete R. de Souza; Maria de Lourdes Ferreira Neto; Nauana Soares Primo e 

Shaira Lima Martins. 

 Vigilância: segurança e recepção. Funcionários: Admilson Quintino da Silva; Carlos Antônio dos Reis; Gaudêncio Rodrigues de 
Oliveira; Petrônio Ventura de Souza; Raimundo Lopes Rodrigues e Simeão Dias Montelo. 
 

 Biblioteca: Paulo Roberto Moreira de Almeida (Bibliotecário). Funcionários: Amélia 
  Rodrigues Araújo; Bruno César Takahashi; Déborah Polini de O. Costa; Fabiana da   
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  Silva Alves; Keilya Pereira Silva e Thais Rocha Leite. 

 

 Coordenação pedagógica: Mário Visintainer. Setores relacionados:  
o Coordenação de Direito: Josefa Wieczorek 
o Coordenação de Engenharia Agronômica: Eliane Regina Archangelo; 
o Coordenação de Serviço Social: Lêda Santana de O. Noleto 
o Coordenação de Sistemas de Informação: Vinícius de Miranda Rios 

 

 Secretaria acadêmica: Dalva Ferreira R. Milhomem (Gerente de Divisão). Funcionários:  
  Adaizene Barbosa Miranda; Claudineide Pereira Rocha; Deniz Costa Amado; Hiara Matos Araújo e Lidiane das Graças B. 

Alencar. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAMPUS 
SETOR: OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Setores diretamente ligados: 
Informática; serviços Gerais e 

Vigilância. 

Dar assistência à Gestão 

Administrativa e Técnico-

Pedagógica; 

gerenciar o funcionamento da 

infraestrutura, dos recursos 

humanos, físicos (mobiliário e 

equipamento) e  

tecnológicos/informações; 

Atendimento; gerenciamento de documentos; gerenciamento de informações; 

gerenciamento dos arquivos físicos e digitais; gerenciamento do ambiente da administração do 
Campus no sistema Educa; gerenciamento do patrimônio; gerenciamento dos recursos físicos; 
gerenciamento dos recursos humanos; manutenção, limpeza e segurança;  apoio às atividades 
constantes no Calendário Acadêmico desenvolvidas no Campus.  

CONTROLE DE DOCUMENTOS 

DESCRIÇÃO 
Ofícios  Memorandos 

Guias 
Patrim. Manutenção Expedido

s 
Recebido

s 
Expedido

s 
Recebido

s 

QTD 8 12 254 74 89 35 
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zelar pela manutenção, 

segurança e funcionamento da 

estrutura física. 

 

 

 

CONTROLE DE INFORMAÇÕES 

DESCRIÇÃO Circulares Comunicados 
Horários 

atendimento/cursos/expediente 

QTD 6 43 +-25 
 

BIBLIOTECA: 

 

Organizar e manter o acervo; 

manter atualizada a bibliografia 

necessária a cada curso; 

efetuar os registros necessários 

ao bom funcionamento; 

zelar pelo bem estar dos usuários.   

Seleção e aquisição de materiais; processamento técnico; organização do acervo; pesquisa 
bibliográfica; catalogação e classificação do material; tombamento; desenvolvimento da seção de 
multimeios; planejamento de boletim informativo; organização do arquivo; cadastramento de 
entidades; intercâmbio; organização de sala anexa com cabines de estudo individual, 
reorganização do acervo de periódicos, monografias e folhetos; atendimento ao usuário; cadastro 
de usuários; controle de empréstimos; inventário do acervo geral. 

 

ESTATÍSTICAS 
Totais 

2011 

2012/1 2012/2 Totais 

2012 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Acervo 
disponível 

Livros 10.046 7.046  17.092 

Periódicos 3.380 786 4.166 

Obras de referências 174 17 191 

Vídeos 20 - 20 

DVD 12 38 50 

Processamento téc. livros 213 1625 1.625 

Processamento téc. periódicos 137 280 280 

Processamento téc. folhetos 13 50 50 

Processamento téc. multimeios 16 23 23 
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Processamento téc. monografias 42 - 42 

Empréstimos domiciliares 4.029 16 436 330 336 497 488 36 373 664 455 536 92 4.259 

Reservas  109 - 4 37 9 6 - - 25 35 15 24 - 155 

Livros utilizados na biblioteca 4.370 - - - - - - - - - - - - - 

Usuários externos e internos 4.799 61 281 191 173 309 292 144 180 300 197 252 74 2.454 

Empréstimos especiais 57 - 1 1 2 - 1 - 1 1 2 4 - 13 

Multas efetuadas 247 1 14 54 64 40 43 10 26 56 65 45 16 434 

Comutação 5 - - - - - - - - - - - - - 

Pesquisa bibliográfica 4 - - - - - - - - - - - - - 

Ficha catalográfica 5 - - - - - - - - - - - 1 1 

Solicitação de ISBN 5 - - - - - - - - - - - - - 

SETOR: OBJETIVO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Dar assistência à Gestão Administrativa e 

Técnico-Pedagógica;  acompanhar as 

coordenações de cursos e colegiados; 

atender  professores (coletiva ou 

individualmente) nas demandas de 

aperfeiçoamento didático e do manejo da 

integração das tecnologias infodigitais e 

comunicacionais no processo ensino-

aprendizagem. 

Reuniões pedagógicas de planejamento para o primeiro semestre de 2012;  

reuniões dos colegiados de cursos;  

assessoramento aos professores no planejamento semestral;  

análise, revisão e aprovação dos planos de ensino;  

treinamento para uso do programa RM;  

acompanhamento e supervisão do lançamento das notas no sistema RM; 

revisão e correção dos diários de classe;  
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assessoramento permanente na elaboração dos planos de ensino, planos de trabalho e 

uso de recursos midiáticos; 

 III Semana Acadêmica e XIX Jornada de Iniciação Científica. 

SECRETARIA ACADÊMICA 

 

Organizar e manter a documentação 

acadêmica dos alunos em observância às 

normas legais; 

monitorar todos os processos infodigitais 

referentes ao preenchimento de notas e 

demais expedientes dos docentes e 

períodos-turnos-disciplinas nos quais 

estejam matriculados; 

zelar para o bom funcionamento do setor. 

Realização de matrículas; emissão de históricos e declarações; transferências;  

controle de atendimento e requerimentos; atendimento presencial ao público;  

emissão de relatórios: alunos matriculados; alunos trancados; alunos  

desvinculados; alunos transferidos e alunos desistentes; lançamento de  

aproveitamento de disciplinas no sistema RM; cadastro dos alunos no sistema RM; 

verificação e conferência de documentos acadêmicos; montagem e organização do 

dossiê de cada aluno; criação das condições necessárias para a expedição das 

transferências.  

Processos autuados: alunos de transferência externa: 

                           PERÍODO 

PROCESSOS 

2012/1 2012/2 

CURSOS CURSOS 

- Direito Engenharia S. Social S. Inform. Direito Engenharia S. Social S. Inform. 

Matrículas 105 87 97 82 117 72 84 65 

Desistências 6 7 - 2 3 7 4 3 

Desvinculações - 2 2 1 6 13 9 13 

http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1879
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1879
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1875
http://projetos.unitins.br/index.php?sessionid=67f230a5e39b7fa561c37f70591753f9&kp3=f2de351a98ef64b8641625b59041a2f9&domain=default&menuaction=infolog.uiinfolog.index&action=sp&action_id=1875
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Transferências 1 - - - - - - - 

Trancamento 5 3 8 4 4 2 4 5 

Prorrogação de Trancamento     1 3 5 1 

Memos/Processos 21 memos e 232 processos 

Palmas, 18 de dezembro de 2012.  
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DESAFIOS PARA 2013 

 

Nesta nova jornada, a Unitins conta com a colaboração do Conselho Estadual da Educação-CEE, para que,  

juntamente com o Conselho Universitário-CONSUNI, possamos deliberar sobre os novos caminhos da Instituição, pois a meta 

é trabalhar com políticas de ensino superior que atendam às necessidades do estado do Tocantins contribuindo ainda mais 

com o desenvolvimento em todos os aspectos. 
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PARTE V 

PRÓ-REITORIA 

DE PESQUISA E  

PÓS-GRADUAÇÃO 
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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2012, o foco das atividades da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação - PRPPG da Fundação Universidade do Tocantins incidiu na disponibilização 

de condições para produção, gestão e aplicação do conhecimento e avaliação dos 

resultados voltados para o desenvolvimento regional. O papel da PRPPG é propor 

alternativas aos desafios apresentados pelas esferas sócio-econômica, política, cultural 

e tecnológica. 

Frente a isso e à luz do Programa Plurianual do Governo do Estado do Tocantins 

– PPA 2011/2015, a Agenda Tocantins 2011/2015, o PDI Unitins 2007/2011 e PDI 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 (Nacional e da região Norte) e marcos legais da Capes, CNPq e 

Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência - SBPC, a PRPPG procurou e procura a 

integração da pesquisa e da pós-graduação e o ensino para o aperfeiçoamento da  

qualidade da avaliação de processos e produtos, da expansão regulamentada da 

ciência, da tecnologia e da inovação, do exercício da multidisciplinaridade entre áreas 

e temáticas demandadas pela sociedade e grupos organizados local e regionalmente, 

contribuindo, também, 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 PRPPG estrutura-se em setores administrativos de apoio à Reitoria, como 

também em diretorias, núcleos, coordenações, 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 Linguística, Letras 

e Artes). 

A pesquisa e a pós-graduação se pautam nos desafios para a produção de 

conhecimento e difusão de práticas alternativas exitosas para sanar problemas 

relacionados à educação, à cultura, ao meio ambiente, aos recursos hídricos, à 
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sustentabilidade energética, à segurança alimentar e à agricultura sustentável, à 

gestão de cidades, à empregabilidade e à ocupação em mercado profissional, além dos 

processos de inovação tecnológica.  

No ano de 2012, a PRPPG iniciou esforços para catalisar ações 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. 

Deste modo, buscou-se para o desenvolvimento da pesquisa a captação de 

suporte financeiro e interinstitucional de apoio das agências e programas de fomento 

científico e tecnológico (CNPq, Agência de Inovação, MCT, Capes, FAPTO e outros), 

pela  continuidade e abertura dos convênios e contratos, na prestação de serviços com 

empresas públicas e privadas em nível estadual e federal (Embrapa, Eletronorte, Valec 

- Construções e Ferrovias S/A, Consórcio Estreito Energia - Ceste, Consórcio Energético 

São Salvador - CESS, Petrobras, Dertins, Naturatins, Saneatins); no estabelecimento de 

termos de cooperação técnico-científico com outras IES (UFT, UnB, UFBA, UFV, UFPA, 

UFRJ, UFSC, Ulbra, Fundação de Medicina Tropical de Araguaína e outras), com as 

Secretarias Estaduais de Governo (Seplan, Seagro, Sect, Semades, Seduc) e também 

com Ministérios Federais (MCTI, MDA, Mapa, MEC e MDS) e Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca, tornando, assim, ainda mais efetivas as ações da pesquisa e pós-

graduação.  

Os eixos orientadores pautaram-se na pesquisa ligada às demandas econômica, 

política, agropecuária, ambiental, social e cultural de âmbito local, regional e nacional; 

pesquisa como atividade de iniciação científica para oferecer aos alunos da graduação 

uma educação científica de qualidade, e, junto à Educação Básica e Média, os passos 

para a formação inicial de eixos do pensamento científico; pesquisa e pós-graduação 

como exercício associado aos 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 
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extensionalidade da IES (a partir das articulações e planejamento conjuntos com a 

Proex), em formação continuada e programas localizados de formação técnico-

instrumental. 

Dessa maneira, a PRPPG da Unitins fortaleceu no ano de 2012: a consolidação da 

pesquisa científica e tecnológica em áreas específicas voltadas para o desenvolvimento 

da região tocantinense; desenvolvimento de mecanismos de avaliação e 

acompanhamento dos projetos de pesquisa no âmbito dos núcleos, referentes ao 

desempenho e à produtividade; implementação de parcerias científicas com órgãos de 

pesquisa, universidades, institutos, entre outros, para apoiar e fomentar trabalhos de 

pesquisa; orientação e apoio na preparação de projetos de pesquisa a serem 

encaminhados a órgãos financiadores externos; assessoria aos professores 

pesquisadores na elaboração e na criação de novas linhas para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa em outras áreas do conhecimento; difusão de conhecimentos, 

tecnologias e inovações disponíveis por meio de cursos, seminários, palestras, 

assessorias, utilizando e valorizando a competência dos docentes pesquisadores da 

Unitins; estabelecimento de diretrizes atualizadas para a Pós-Graduação em 

consonância com o Plano Nacional de Pós-Graduação; desenvolvimento de 

mecanismos de avaliação contínua de programas e cursos de pós-graduação 

oferecidos pela Instituição; criação de novos cursos de pós-graduação para o 

atendimento da demanda de qualificação da comunidade interna e externa. 

O presente relatório apresenta, inicialmente, aspectos relevantes da estrutura da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para, em seguida, enfatizar aquelas 

atividades que concretamente expressam as políticas, objetivos e metas desta PRPPG 

no ano de 2012. 

 

1. ESTRUTURA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1.1. NÚCLEOS DE PESQUISA DA UNITINS 

A PRPPG converge esforços para apoiar e dar continuidade aos projetos em execução 

de seus núcleos de pesquisa institucionalizados. 

Quadro 1 – Núcleos de Pesquisa 
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NÚCLEO MISSÃO 

UnitinsAgro A UnitinsAgro coordena o Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária, 

em parceria com a Seagro e o Ruraltins, contribui na criação de 

soluções competitivas para o desenvolvimento rural e territorial 

sustentável do Tocantins; associa tecnologia, mercado e produção; é 

responsável pelo Centro de Pesquisa em Áreas de Várzeas, em 

Formoso do Araguaia e pelo Centro de Ciências Agrárias, em Palmas.   

Núcleo 

Tocantinense de 

Arqueologia - Nuta 

O Núcleo Tocantinense de Arqueologia desenvolve pesquisas nas 

áreas de Arqueologia, Paleontologia, Patrimônio Histórico e Cultural, 

Educação Patrimonial. 

Núcleo de Zoologia 

e Taxidermia - NZT 

O Núcleo de Zoologia e Taxidermia realiza pesquisas zoológicas e 

atividades de guarda de coleções científicas da fauna tocantinense, 

nacional e mundial. 

Núcleo Estadual de 

Meteorologia e 

Recursos Hídricos – 

Nemet/RH 

O Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos realiza 

pesquisas sobre clima e tempo, qualidade da água e demais sistemas 

hídricos fundamentais para o desenvolvimento dos setores da 

agropecuária, de abastecimento elétrico, além do repasse de dados 

referentes às condições de tempo meteorológico pela estruturação 

dessas estações. 

Núcleo de 

Desenvolvimento e 

Avaliação do 

Desempenho 

Ambiental – Nudam 

O Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental 

sistematiza e opera construções conceituais e metodológicas voltadas 

à avaliação do desempenho ambiental em processos produtivos. 

Núcleo de Inovação 

Tecnológica- NIT  

Núcleo de Inovação Tecnológica tem a função de acompanhar e 

avaliar as políticas de inovação, a proteção e a manutenção da 

propriedade intelectual no âmbito da Unitins e a transferência de 

tecnologias para os setores produtivos. 
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1.2.  GRUPOS DE PESQUISA INSTITUCIONALIZADOS  

 

Na Pró-Reitoria de Pesquisa os Grupos de Pesquisa encontram-se de acordo 

com a situação descrita no Quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Situação dos grupos de pesquisa  

Situação dos grupos de pesquisa 

Grupos certificados 17 

Grupos aguardando certificação  2 

Grupos com certificação negada 0 

Grupos não atualizados  10 

T O T A L 29 

 

Grupos de Pesquisa certificados e atualizados pela Unitins por grande área de 

conhecimento 

Quadro 3 - Ciências Agrárias 

 Grupo de pesquisa Líderes 

1 
GPAC – Grupo de Pesquisa em Agroecologia no 

Cerrado 
Arison José Pereira 

2 Produção e Sanidade Animal Cláudio H. F. Batista 

3 
Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do 

Desempenho Ambiental - NUDAM 
Juliana Mariano Alves 

4 
Biotecnologia e Experimentação Agrícola para a 

Região Norte – BEM 
Lucas Koshy Naoe 

5 Pesticidas e Agroecossistemas Roberta Zani da Silva 

 

Quadro 4 - Ciências Biológicas 

 Grupo de pesquisa Líderes 

1 Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais – 
Nupam 

Roberta Zani da Silva 
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Quadro 5 - Ciências Exatas e da Terra 

 Grupo de pesquisa Líderes 

1 Caracterização Ambiental de Bacias 
Hidrográficas 

Joseano Carvalho Dourado 

2 ICARO - Inteligência Computacional, Automação 
e Robótica 

Igor Yepes 

 

Quadro 6 - Ciências Humanas 

 Grupo de pesquisa Líderes 

1 Educação, Cultura e Transversalidade Francisco Gilson Rebouças 
Porto Júnior 

2 Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e 
Gestão da Educação 

Holda Coutinho Barbosa 

3 Núcleo Tocantinense de Arqueologia Marcos Aurélio Câmara 
Zimmermann 

4 Design de Materiais Instrucionais Darlene Teixeira Castro 

5 Grupo de Desenvolvimento de Mídias Silvano Maneck Malfatti 

 

Quadro 7 - Ciências Sociais Aplicadas 

 Grupo de pesquisa Líderes 

1 Grupo de Pesquisa Criança e Adolescente Holda Coutinho Barbosa 

2 Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Políticas 
Públicas  

Alessandra Ruita Santos 
Czapski 

 

Quadro 8 - Linguística, Letras e Artes  

 Grupo de pesquisa Líderes 

1 Literatura, Arte e Mídia Kyldes Batista Vicente 

2 Língua, Discurso e Interação em Análise de 
Gêneros Discursivos 

Liliane Scarpin da Silva 
Storniolo 

 

1.3. LINHAS DE PESQUISA  

A partir dos pressupostos das políticas de pesquisa fomentadas pela PRPPG para a 

Universidade foram definidas as linhas de pesquisa dos núcleos e dos grupos de 
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pesquisa, de acordo com as áreas temáticas do CNPq. Essas áreas objetivam direcionar 

as investigações sobre o contexto e à realidade institucional e regional, abordando as 

fronteiras do campo do conhecimento. 

Quadro 9 – Linhas de pesquisa 

Grande Área do 
Conhecimento 

Linhas de Pesquisa 

Agronomia 
 Agricultura Familiar 

 Agricultura Orgânica 

 Agroecologia e Sistemas Agroflorestais 

 Agroenergia 

 Desempenho Ambiental 

 Fontes Alternativas de Fertilizantes Agrícolas 

 Biogeoquímica Ambiental 

 Experimentação Agrícola 

 Extensão Rural 

 Fitopatologia 

 Fitotecnia 

 Manejo e Conservação do Solo 

 Manejo Integrado de Pragas 

 Melhoramento Vegetal 

 Planejamento e Gestão Ambiental 

 Toxicologia de Pesticidas 

Medicina Veterinária 
 Criação de pequenos animais 

 Medicina Veterinária Preventiva 

 Zoonoses e Saúde Pública 

Ciências Biológicas 
 Biometria e Estoque de Carbono 

 Geoprocessamento em estudos ecológicos 

 Mudanças Climáticas 

 Zoneamento agroclimático de culturas 

 Dinâmica de Comunidades Vegetais 

 Coleções botânicas científicas 

 Entomofauna e flora interassociada 

 Florística e Fitossociologia 

 Relação vegetação e ambiente 

 Biotaxonomia: Citogenética e Tricologia 

 Estudo da Biodiversidade 

 Sistemática de mamíferos 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Erosão e conservação dos solos 

 Geomorfologia 

 Hidroclimatologia 

 Hidrologia de superfície e química da água 

 Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas 

 Climatologia 

 Mudanças Climáticas 
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 Softwares Matemáticos Educacionais 

 Banco de Dados 

 Engenharia de Software 

 Processamento Gráfico 

 Sistemas de Computação 

 Sistemas de Informação 

Ciências Humanas 

 

 Arqueologia 

 Educação Patrimonial 

 Educação Ambiental 

 Paleontologia 

 Patrimônio Histórico e Cultural 

 Cultura e Meio Ambiente: Paisagem Urbana e Rural 

 Gestão e Políticas Públicas 

 Desenvolvimento de Materiais Didáticos 

 Educação e Práticas Pedagógicas 

 Fundamentos da Educação 

 Gestão do conhecimento e mídia-educação 

 Economia Solidária e Inclusão Social 

 Educação, Ciência e Tecnologia 

 Violência, Gênero e Cidadania 

 Política, Sociedade e Trabalho 

Linguística, Letras e Artes 

 

 Linguagem e Gêneros 

 Fonética e Fonologia 

 Linguagem e Discurso 

 Representação Literária 

 Literatura Comparada 

 Crítica Literária 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Gestão Estratégica e de Serviços 

 Comportamento Organizacional 

 Desenvolvimento Regional e Gestão Social 

 Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável 

 Trabalho e Sociabilidade 

 Fundamentos do Serviço Social 

 Direito e Estado 

 Estado e Direitos Humanos 

 Políticas Públicas e Gênero 

 Análise de Produtos Midiáticos 

 Democracia e Internet 

 Jornalismo Digital 

 Auditoria e Controladoria 

 Gestão e Finanças 

 Contabilidade Gerencial 
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1.4  Projetos Estruturantes 

A PRPPG possui 5 projetos estruturantes nas áreas de Ciências Agrárias e biológicas, 

conforme apresentados no quadro 10. 

Quadro 10 – Projetos estruturantes da Unitins  

NOME DO 

PROJETO 
OBJETIVO 

 

 

VIGÊNCIA 

 

 

RECURSOS 

 

 

COORDENADOR 

Apoio à 

produção 

rural de base 

familiar  

Fortalecimento da estrutura de pesquisa em 

agricultura familiar, possibilitando um padrão de 

desenvolvimento rural sustentável. A meta é 

aumentar a diversificação das propriedades rurais, 

trabalhando com produções alternativas, como 

plantas fitoterápicas, medicinais, condimentares, 

plantas para produção de biocombustível, 

aproveitamento de resíduos orgânicos como 

adubação orgânica, piscicultura e melhora na 

qualidade do leite. Além disso, gerar emprego e 

renda na zona rural e proporcionar o bem-estar 

social e qualidade de vida. 

8/2008 a 

12/2013 

FINEP Expedito Alves 

Cardoso 

Laboratório de 

Referência 

Animal 

Fortalecer as atividades de ensino e pesquisa na 

área de ciência animal do Estado do Tocantins, por 

meio da construção e de implementação de um 

laboratório de referência animal. 

8/2008 a 

12/2013 

SECT / FINEP Cláudio Henrique 

Clemente 

Fernandes 

PAC 2009- 

Revitalização 

do Sistema 

Estadual de 

Pesquisa 

Agropecuária 

do Tocantins 

Unitins Agro / 

PAC-OEPAS / 

Unitins  

Conjugação de esforços entre a Embrapa 

(concedente) e a Unitins (convenente) para o 

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 laboratório, computadores, 

periféricos e acessórios, móveis, aparelhos 

eletroeletrônicos e veículos, nos moldes 

preconizados pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), no âmbito do programa de 

apoio à ampliação, revitalização e modernização 

da infraestrutura física das Organizações Estaduais 

de Pesquisa Agropecuária - OEPAs. 

Início: 

5/2010 

 

Término: 

07/2013 

EMBRAPA Roberta Zani da 

Silva/Expedito 

Alves Cardoso 

PAC – 2010 - 

Revitalização 

do Sistema 

Estadual de 

Pesquisa 

Agropecuária 

do Tocantins 

- Construir infraestrutura para atender às 

necessidades dos bancos de germosplasma da 

UnitinsAgro. 

- Aumentar a infraestrutura física para atender às 

necessidades da OEPA, adequando os laboratórios 

aos critérios de certificação de qualidade. 

- Aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, 

Início: 

5/2010 

 

Término: 

12/2013 

EMBRAPA Expedito Alves 

Cardoso 
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Unitins Agro / 

PAC-OEPAS / 

Unitins 

máquinas e implementos agrícolas para apoio aos 

programas de pesquisa e de transferência de 

tecnologia. 

Importância, 

estruturação e 

sustentabilida

de do Museu 

de Zoologia 

José Hidasi 

Apresentar dificuldades, importância e 

contribuições do Museu para a sociedade em 

geral, com propósito de buscar recursos junto às 

empresas públicas e privadas. 

Início: 

6/2009 

 

Término: 

5/2013 

Biofícia, CMT 

– Engen. 

Bíofica etc. 

José Fernando de 

Sousa Lima 

 

1.5 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA/CARGOS EM COMISSÃO NA PRPPG, EM 2012 

 

EMPREGOS EM 

COMISSÃO 

 

NOME 

 

FORMAÇÃO 

 

TITULAÇÃO 

 

RT 

Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós 

Graduação 

PORTARIA/UNITINS / 

GRE Nº 589/2010 Joseano Carvalho 

Dourado 

http://lattes.cnpq.br

/2077530163029687 

Engenheiro 

Agrônomo 

Doutorado: 

Geografia: 

Planejamento e 

Gestão Ambiental 

Especialização: Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Especialização: 

Educação 

Metodologia do 

Ensino Superior 

 

Estatutário 

Pró-Reitor de Pós 

Graduação 

PORTARIA/UNITINS / 

GRE Nº 350/2011 

Secretária 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 269/2010 CDA-1 01 

Cristiane Angélica de 

Oliveira  

Antunes 

http://lattes.cnpq.br

/1464803079881133 

- 

 

Administração 

(Cursando) 

CLT 

Diretor de Pesquisa 

Institucional 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº CDA-7 01 

Roberta Zani da Silva 

 http://lattes.cnpq.br

/1807428107270508 

Engenheira 

Agrônoma 

Doutorado: em 

Agronomia 

Mestrado: em 

Agronomia 

Graduação: 

Engenharia 

CLT 
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Agronômica 

Coordenador do 

Núcleo de Zoologia e 

Taxidermia - NUTZ 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 128/209 CDA-6 01 

José Fernando de 

Sousa Lima 

http://lattes.cnpq.br

/2139753675780443 

Biólogo 

Doutorado: Ciências 

Biológicas Mestrado: 

Genética 

Graduação: Ciências 

Biológicas 

CLT 

Coordenador do 

Núcleo Estadual de 

Meteorologia e 

Recursos Hídricos do 

Tocantins – NEMET-RH 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 21/2010 CDA-6 01 

José Luiz Cabral da 

Silva Júnior 

http://lattes.cnpq.br

/3327412577090004 

Meteorolog

ista 

Doutorado: 

Meteorologia 

Agrícola Mestrado: 

Agronomia 

(Meteorologia 

Agrícola) 

Especialização: 

Pedologia Aplicada 

Graduação: 

Meteorologia 

Curso Técnico: 

Eletrônica 

CLT 

Coordenador do 

Núcleo Tocantinense 

de Arqueologia – NUTA 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 108/2010 CDA-6 01 

Antônia Custódia 

Pedreira 

http://lattes.cnpq.br

/8050206350616347 

Geógrafa 

Mestrado 

profissionalizante: 

em Gestão do 

Patrimônio Cultural.  

Especialização: 

Metodologia do 

ensino superior 

Graduação: 

Geografia 

Curso Técnico: 

Auxiliar de 

laboratório em 

análises clínicas 

Estatutária 
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Coordenador do 

Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 066/2010 Mauro Lúcio Torres 

Corrêa 

http://lattes.cnpq.br

/6622474198666092 

 

Engenheiro 

Agrônomo 

Doutorado: 

Agronomia (solos e 

nutrição de plantas) 

Mestrado: 

Agronomia (solos e 

nutrição de plantas) 

Especialização: 

Manejo e fertilidade 

do solo 

Aperfeiçoamento: 

Química do solo 

Graduação: 

Engenharia 

Agronômica 

CLT 
Coordenador do 

Programa 

Institucional de Bolsas 

de Iniciação em 

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Inovação – PIBITI 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 332/2011 

Coordenador do Núcleo 

de Desenvolvimento e 

Avaliação do 

Desempenho 

Ambiental - NUDAM 

PORTARIA/UNITINS / 

GRE Nº 505/2010 jULIANMACDA-6 01 

Juliana Mariano 

Alves 

http://lattes.cnpq.br

/9905130102573030 

Engenheira 

Ambiental 

Mestrado: em 

Agroecossistemas 

Graduação: 

Engenharia 

Ambiental 

CLT 

Diretor de Pesquisa 

Agropecuária 

PORTARIA/UNITINS / 

GRE Nº 146/2012 ExpoediCDA-7 01 

Expedito Alves 

Cardoso 

http://lattes.cnpq.br

/1177352891117885 

Engenheiro 

Agrônomo 

Doutorado: 

Fitotecnia/Produção 

Vegetal 

Mestrado: Ciências 

Agrárias 

Especialização: 

Pedologia Aplicada 

Graduação: 

Licenciatura em 

Química 

Graduação: 

Engenharia 

Agronômica 

Curso Técnico: 

CLT 
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Agropecuária 

Coordenador de 

Projetos de Difusão 

Tecnológica 

Portaria nº 291/2012 CDA-6 01 

Thadeu Teixeira 

Junior 

http://lattes.cnpq.br

/5454455441705755 

Engenheiro 

Agrônomo 

Mestrado: Produção 

Vegetal 

Especialização: 

Extensão rural e 

Agricultura Familiar 

Graduação: 

Engenharia 

Agronômica 

CLT 

Coordenador de 

Projetos de Negócio 

Tecnológico 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº CDA-6 01 

VAGO - - - 

Coordenador de 

Projetos de Pesquisa 

Agropecuária 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 128/2012 

Eduardo Ribeiro dos 

Santos 

http://lattes.cnpq.br

/2371256431867739 

Biólogo 

Doutorando: Biologia 

e Ecologia das 

Alterações Globais  

Mestrado: em 

Botânica 

Graduação: Ciências 

Biológicas 

CLT 

Chefe de Setor da 

UNITINSAGRO 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº 202/2012 CDA-1 01 

Marciano Almeida da 

Silva 

 

Direito 

(Cursando) 
- 

Concursado 

CLT 

Diretor de Pós-

Graduação 

PORTARIA/UNITINS/

VAGO - - - 
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GRE Nº 143/2012 CDA-7 01 

Coordenador de Apoio 

a Pós-Graduação 

PORTARIA/UNITINS/

GRE Nº CDA-6 01 

VAGO - - - 

 

 

2. RESULTADOS OBTIDOS PELA PRPPG EM 2012 

2.1. Iniciação e Educação para a Ciência  

A política de incentivo à educação científica na Universidade é realizada por meio de 

programas de bolsas para alunos dos cursos de graduação. Destacam-se o Programa 

de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, convênio Unitins/CNPq, que oferece 40 

bolsas/ano, e o Programa de Bolsas de Tecnologia e Inovação – PIBITI, com 3 

bolsas/ano, resultando no investimento na formação científica de alunos da 

graduação. 

O total de bolsas oferecidas em 2012 pela Fundação Universidade do Tocantins 

manteve-se em 43 bolsas, todas pelo PIBIC e PIBITI. Dessas, 36 são do CNPq e 6 da 

Unitins. Os recursos investidos em bolsas para os alunos de graduação contribuíram 

para a integração pesquisa-ensino e a melhoria da qualidade dos cursos presenciais. 

No edital 2011/2012, foram selecionados 42 alunos da Unitins. O investimento na 

educação científica coube ao CNPq a importância de R$ 171.720,00 e à Unitins, como 

contrapartida, o equivalente a R$ 25.920,00 durante o ano. 

2.2. Indicadores da Iniciação Científica na Unitins (PIBIC/2012) 

Quadro 11 – Indicadores de Iniciação Científica na Unitins – PIBIC - 2012 

 

Nº Grandes áreas do conhecimento Número de 
bolsistas 

1 Ciências Agrárias e Biológicas 25 

2 Ciências Exatas e da Terra 14 

3 Ciências Humanas, Sociais e Letras 1 
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2.3 Indicadores da Iniciação Científica na Unitins (PIBITI/2011- 2012) 

Quadro 12 – Indicadores de Iniciação Científica na Unitins – PIBITI - 2012 

Nº Grandes áreas do conhecimento Número de 
bolsistas 

1 Ciências Agrárias e Biológicas 2 

2 Ciências Exatas e da Terra 1 

   

 

2.4.  Subprojetos de pesquisa PIBIC/PIBIT aprovados no ciclo 2012/2013 

Quadro 13 - Subprojetos de Pesquisa PIBIC/PIBITI aprovados 

Bolsista/Orientador Origem do 

Bolsista 

Curso Subprojeto Bolsa 

PIBIC 

Ciências Agrárias 

Albert Lennon Lima 

Martins / Mauro 

Lúcio T. Corrêa 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Avaliação do crescimento do 

girassol (Helianthus annus L.) 

em diferentes níveis de 

compactação e de adubação. 

CNPq 

Bruno Yukiharu 

Ichikawa / Arison 

José Pereira 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Avaliação fenológica e teores 

de nutrientes foliares em 

bananeira sob cobertura viva 

com leguminosas. 

CNPq 

Fernando Ferreira 

Domingos / Pedro 

Alves de Moura 

Sobrinho 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Avaliação da digestibilidade 

do farelo da casca do pequi 

(Caryocar spp.) na 

alimentação de borregos 

CNPq 

Hewerton Nogueira 

de Souza / Roberta 

Zani da Silva 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Adubação verde para o 

cultivo de hortaliças, grãos e 

frutíferas na região de 

transição Cerrado-Amazônia 

CNPq 

Jéssica de Souza 

Cavalcante/Juliana 

Mariano Alves 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Resíduos agrícolas e 

agroindustriais: natureza, 

proporções e efetividade da 

compostagem na produção 

de adubos organocompostos 

CNPq 
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e organominerais 

Vanessa da Silva 

Menezes / Expedito 

Alves Cardoso 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Eficiência agrofisiológica de 

uso de nitrogênio em arroz 

de terras altas sob palhada 

de leguminosas em sistema 

de plantio direto. 

CNPq 

Winy Leandro da 

Silva / Roberta Zani 

da Silva 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

 Táticas bioecológicas de 

controle de crisomelídeos 

associados ao feijão caupi 

(Vigna unguiculata). 

CNPq 

Sueli Alves da Silva 

/ Eliane Regina 

Archangelo. 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Crescimento e 

desenvolvimento da 

mandioca e do milho em 

cultivo solteiro e 

consorciado. 

CNPq 

Tatykelly Alves 

Borges / Roberta 

Zani da Silva 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Eficiência do fungo 

entomopatogênico 

Beauveria bassina (Bals.) 

Vuill. no controle de 

crisomelídeos no feijão 

caupi. 

CNPq 

Ronivon Barbosa de 

Aquino / Arison 

José pereira 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Incremento da mineralização 

de nitrogênio via aplicação 

de biofertilizante em sistema 

de plantio direto. 

CNPq 

Juliana Alencar 

Leão / Arison José 

Pereira 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Produção de milho em 

sistema de plantio direto sob 

a palhada de leguminosas na 

região de transição Cerrado-

Amazônia. 

CNPq 

Layane Araújo Vítor 

/ Eliane Regina 

Archangelo 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Avaliação dos efeitos dos 

diferentes períodos de 

armazenagem de ramas de 

mandioca sobre a produção 

de raízes. 

CNPq 

Letícia Martins de 

Sousa / Arison José 

Pereira 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Desenvolvimento de mudas 

e produção de alface a partir 

de diferentes fontes e 

CNPq 
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concentrações de 

biofertilizantes sob manejo 

orgânico. 

Lihamara Alves de 

Souza / Eliane 

Regina Archangelo 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Levantamento de plantas 

daninhas na cultura da 

mandioca e do milho em 

cultivo solteiro e 

consorciado. 

CNPq 

Marcelo Fernandes 

Vargas Filho / 

Eliane Regina 

Archangelo 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Mandioca consorciada com 

feijão e milho. 

CNPq 

Marcus Henrique 

Martins e Silva / 

Fred Newton Da 

Silva Souza 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Avaliação de rochas 

silicáticas como fonte 

alternativa de fertilizantes na 

produção de cana-soca. 

CNPq 

Maria Maísa 

Rodrigues de 

Oliveira/ Expedito 

Alves Cardoso 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Resposta de biotipos de 

capim dourado 

(Syngonanthus nitens) a 

alterações das propriedades 

edáficas do solo. 

CNPq 

Monique Porto 

Costa/ Thania 

Maria Fonseca 

Aires Dourado 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Diagnóstico socioeconômico 

e ambiental dos agricultores 

de Palmas/TO, no contexto 

das práticas culturais 

desenvolvidas na 

Fazendinha Agroecológica da 

Unitins. 

CNPq 

Iangla Araújo de 

Melo / Cláudio 

Henrique Clemente 

Fernandes 

ITPAC/ARAG

UAÍNA 

 Avaliação da atividade 

antibacteriana e antifúngica 

da própolis produzida no 

Estado do Tocantins. 

UNITINS 

Ciências Biológicas 

Amilton Tavares da 

Silva Filho / José 

Fernando de Sousa 

Lima 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Identificação de pequenos 

roedores silvestres com base 

em estudos citogenéticos. 

CNPq 
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Débora Neres 

Cavalcante / 

Eduardo Ribeiro 

dos Santos 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Diversidade da flora 

herbácea e subarbustiva em 

mata de galeria, Palmas, 

Tocantins. 

CNPq 

Jorquiania Ferreira 

Leite / Rosilene 

Naves Domingos 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Rendimento pedúnculo 

(peso) X produto final 

(volume), no sistema de 

produção em nível 

laboratorial. 

CNPq 

Layser Minelle 

Batista Reis / 

Eduardo Ribeiro 

Santos 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Checklist da flora do 

Tocantins. 

UNITINS 

Alan Jhones 

Bulhões Marinho / 

Cláudio Henrique 

Clemente 

Fernandes 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Análise físico-química da 

própolis proveniente dos 

municípios participantes do 

projeto "apicultura como 

instrumento de 

transformação da agricultura 

familiar do estado do 

Tocantins”. 

UNITINS 

Silas Alencar 

Barbosa / Eduardo 

Ribeiro dos Santos. 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Florística e fitossociologia 

em cerradão no município 

de Palmas, Tocantins. 

CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

Alexandre giulliano 

carrijo/Caroline Iost 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Projeto piloto de diagnóstico 

e adequação ambiental de 

propriedade rural na região 

de Palmas-TO. 

CNPq 

Carlos André 

Peixoto Lira / 

Joseano Carvalho 

Dourado 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Determinação da descarga 

líquida, sólida e da produção 

específica de sedimentos da 

Bacia do Ribeirão São João. 

CNPq 

Flavia Barreira 

Gonçalves / José 

Luiz Cabral da Silva 

Júnior 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Climatologia do 

comportamento do período 

chuvoso do estado do 

Tocantins. 

CNPq 
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Francisco Daniel 

Gomes de Araujo / 

Silvano Maneck 

Malfatti 

UNITINS Sistemas da 

Informação 

Desenvolvimento de um 

visualizador 3D interativo e 

colaborativo destinado à 

exploração de objetos 3D 

imersivos. 

CNPq 

Hugo Silva 

Rodrigues / 

Caroline Iost 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Determinação da descarga 

de sedimentos transportada 

pelo Rio Manoel Alves 

Grande através da aplicação 

de dois modelos 

matemáticos. 

CNPq 

Jéssica de Assunção 

Santana / Joseano 

Carvalho Dourado 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Monitoramento da 

qualidade e potabilidade de 

água de consumo humano 

na bacia do Ribeirão São 

João. 

CNPq 

Célia da Silva 

Martins / Alex 

Coelho 

UNITINS Sistemas da 

Informação 

Desenvolvimento de jogos 

educacionais voltados para 

ensino de língua inglesa 

através do Projeto UCA. 

UNITINS 

Paulo Victor Brito 

Marinho / José Luiz 

Cabral da Silva 

Júnior. 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Estudo da variabilidade 

temporal da 

evapotranspiração de 

referência com base em 

dados observados e 

reanálise do NCEP/NCARNA 

CNPq 

Omar Kayque 

Oliveira Camargo / 

Silvano Maneck 

Malfatti 

UNITINS Sistemas da 

Informação 

Desenvolvimento de um 

ambiente de aprendizagem 

colaborativa destinado ao 

ensino de computação 

através do sistema Android. 

CNPq 

Gislane Portugal de 

Sousa / Caroline 

Iost 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Análise socioambiental dos 

usos dos recursos hídricos 

para recreação e turismo no 

município de Palmas/TO. 

CNPq 

Danuza Costa Leite 

/ Thania Maria 

Fonseca Aires 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Educação ambiental na 

comunidade de Bacia do 

Ribeirão São João, município 

de Palmas, Porto Nacional e 

CNPq 
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Dourado Monte do Carmo-TO a partir 

da pesquisa-ação 

Juliana Silva de 

Oliveira / Joseano 

Carvalho Dourado 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Caracterização dos usuários 

de recursos hídricos e 

atividades agropecuárias 

desenvolvidas na bacia do 

Ribeirão São João. 

CNPq 

Ciências Humanas 

Bárbara Oliveira 

Xavier/Rosana 

Carneiro Tavares 

UNITINS  - Levantamento dos 

indicadores de 

desinstitucionalização do 

adolescente em Palmas, a 

partir da Política do Sistema 

Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). 

CNPq 

Érica Pollyana 

Oliveira 

Nunes/Rosana 

Carneiro Tavares 

UNITINS  Levantamento dos 

indicadores de 

desinstitucionalização do 

adolescente em Palmas, a 

partir da Política Nacional de 

Saúde Mental 

CNPq 

Ciências Sociais Aplicadas 

Érika Sabino de 

Melo Ávila/Holda 

Coutinho Barbosa 

UNITINS  Análise dos programas e 

projetos de atendimento ao 

adolescente no município de 

Palmas/TO, segundo a 

legislação vigente. 

CNPq 

Fernanda Batista da 

Silva/Elizabeth 

Maria Lopes Toledo 

UNITINS  Análise das estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos 

programas e projetos de 

atendimento ao adolescente 

no município de Palmas/TO. 

UNITINS 

Inajara da Costa 

Nunes/Francisco 

Gilson Rebouças 

Porto Junior 

UFT  Processos de formação nos 

cursos de jornalismo: 

percepções sobre ensino de 

jornalismo nos EUA. 

UNITINS 

     



 

174 

 

PIBITI 2012/2013 

Ciências Agrárias 

Aliandeson Piva de 

Santana / Fred 

Newton da Silva 

Souza 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Avaliação do uso de rejeitos 

de lavra mineral (biotita-

xisto) como fonte alternativa 

de fertilizantes na produção 

de etanol. 

CNPq 

Felipe Rosa de 

Amorim / Arison 

José Pereira 

UNITINS Engenharia 

Agronômica 

Incremento da mineralização 

de nitrogênio via aplicação 

de biofertilizante em sistema 

de plantio direto. 

CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

Atila Alves Pacheco 

/ Silvano Maneck 

Malfatti 

UNITINS Sistemas de 

Informação 

800515/2012-9 - Projeto de 

uma lousa digital com 

suporte a interação natural 

através do Kinect. 

CNPq 

 

2.5.  Projetos de Pesquisa encerrados em 2012  

Quadro 14 - Projetos de pesquisa finalizados em 2012 

Nº NOME DO PROJETO VIGÊNCIA COORDENADOR 

1 Adolescente em situação de risco pessoal e 

social 

Início: Ago/2011 

Término: Ago/2012 

- Suely Cabral Q. Araújo 

2 Prevenção e Combate à Dependência 

Química 

Início: Ago / 2011 

Término: Dez / 2012 

- Fernando José Spanhol 

3 
Ensino de Jornalismo Digital. 

Início: 01/09/2009 

Término: 31/12/2012 

- Francisco Gilson 

Rebouças Porto Júnior 

4 A Minissérie “Os Maias”: a Poética de Eça de 

Queirós na Televisão Brasileira. 

Início: 2008 

Término: 2012 

- Kyldes Batista Vicente 

5 Palmas e a Sociedade da Informação: (re) 

Estruturação das Redes Telemáticas e 

Comunicacionais. 

Início: 2008 

 

- Darlene Teixeira Castro 
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Término: 2012 

6 Processos de Construção de Sentidos e 

Significados de Ciência, Tecnologia, Religião 

e Conhecimentos nas Comunidades de (IN) 

Formação e de Aprendizagem dos Alunos 

dos Cursos Presenciais da Fundação 

UNITINS. 

Início: Agosto/2010 

 

Término: Julho/2012 

 

- Geraldo da Silva Gomes 

7 Internet e a Accountability: Desafios e 

Perspectivas para a Produção do Acesso a 

Arena das Deliberações Democráticas. 

Novo título: Internet, Prestação de contas e 

transparência na gestão pública municipal 

Início: Set/2007 

 

Término: 2012 

 

- Nelson Russo de Moraes 

8 
Levantamento e identificação de doenças 

causadas por microorganismos em plantas 

cultivadas no estado do Tocantins. 

Início: Ago/2009 

 

Término: Julho/2012 

- Sônia Regina Nogueira 

9 

Simulação da Vazão e Produção de 

Sedimentos em Duas Bacias Hidrográficas 

Localizadas na Região Hidrográfica do Rio 

Tocantins. 

Início: 01/10/2010 

 

Término: 31/03/2012 

 

- Caroline Iost 

10 

Criminalidade na Televisão Brasileira: Os 

Telejornais Policiais e as Histórias de Vida 

dos Sujeitos Privados de Liberdade. 

Início: 2008 

 

Término: 2012 

 

- Rodrigo Barbosa e Silva 

11 
Sentidos e Significados do Ato Infracional 

para Adolescentes em Privação de Liberdade 

no Case de Palmas/TO. 

Início: Fev/2011 

 

Término: Fev/2012 

- Joran Oliveira Barros 

12 
Democracia, Internet e Cidades: A 

Transparência de Gestão nos Portais das 

Capitais Brasileiras. 

Início: agosto 2010 

 

Término: agosto 2012 

- Paula Karina Dias 

Ferreira Amorim 
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13 
Estudo da Internet como Espaço de Diálogo 

e Cooperação entre os Diferentes Setores da 

Sociedade. 

Início: 01/03/2009 

 

Término: 02/2012 

- Nelson Russo de Moraes 

14 Estudo dos Reflexos Sociais do 

Fortalecimento da Apicultura junto às 

Comunidades Tradicionais da Região de 

Araguacema e Pequizeiro – Estado do 

Tocantins, Especialmente pela Participação 

de Universitários e Egressos da Graduação a 

Distância da UNITINS. 

Início: 01/03/2009 

 

Término: Fev/2012 

 

 

- Nelson Russo de Moraes 

15 A construção do personagem do 

documentário sobre a violência: o caso do 

“Ônibus 174” e o “Rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas”. 

Início: Julho 2010 

 

Término: Julho 2012 

- João Nunes da Silva 

16 Pesquisa e desenvolvimento do biodiesel no 

Estado do Tocantins. 

Inicio: janeiro 2007 

Término: dez 2012 

- Lucas K. Naoe 

 

 

2.6. Subprojetos de pesquisa PIBIC/PIBIT encerrados em 2012 

Quadro 15 - Subprojetos de pesquisa finalizados em 2012 

Aluno Orientador Título do Projeto Título do Subprojeto 
Curso/ 

Instituição 
Bolsa 

Adriano 
Sérgio B. 
Queiroz 

Lucas K. Naoe 
 

Pesquisa e 
desenvolvimento do 
biodiesel no Estado do 
Tocantins. 

Seleção de genótipos de 
soja promissores para a 
produção de biodiesel. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 

CNPq 
 

Adriele 
Cristina 
Santos 

Eduardo R. dos 
Santos 

Monitoramento 
hidrossedimentométrico, 
climatológico e de 
comunidades vegetais e 
meio físico da 
Bacia hidrográfica do 
Ribeirão São João, 
municípios de Palmas, 
Porto Nacional e Monte do 
Carmo, Tocantins. 

Checklist da Flora do 
Tocantins. 
 

Agronomia/ 
Faculdade 
Católica do 
Tocantins 

 

CNPq 
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Albert 
Lennon L. 
Martins 

Mauro Lúcio T. 
Corrêa 

Pesquisa e 
desenvolvimento do 
biodiesel no Estado do 
Tocantins. 

Avaliação de doses de 
calcário e fósforo para o 
crescimento inicial do 
pinhão manso. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 

CNPq 
 
 

Bruno Y. 
Ichikawa 
 
 
 

Arison J. 
Pereira 
 
 
 

Adubação verde para o 
cultivo de hortaliças, grãos 
e frutíferas na região de 
transição Cerrado-
Amazônia. 

Avaliação fenológica e 
teores de nutrientes 
foliares em bananeira sob 
cobertura viva com 
leguminosas.  

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 

CNPq 
 
 

Danuza 
Costa 
Leite 

Martha 
Holanda da 
Silva 

Percepção socioambiental 
do jovem reassentado pela 
implantação da UHE Luis 
Eduardo Magalhães – 
Palmas/TO 

Perfil socioeconômico do 

jovem reassentado pela 

construção da UHE Luis 

Eduardo Magalhães - 

Palmas – TO 

Engenharia 
Agronômica/U
nitins 

CNPq 

Débora 
Neres 
Cavalcant
e 

Thania Maria F. 
Aires Dourado 

Percepção socioambiental 

do jovem reassentado pela 

implantação da UHE Luis 

Eduardo Magalhães – 

Palmas/TO 

Cotidiano perdido da 

relação com a natureza 

do jovem reassentado 

pela construção da UHE 

Luis Eduardo Magalhães – 

Palmas – TO 

Engenharia 
Agronômica/U
nitins 

CNPq 

Diana C. L. 
Freitas 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Lúcio T. 
Corrêa 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa e 
desenvolvimento do 
biodiesel no Estado do 
Tocantins. 

Avaliação de doses 
crescentes de lodo de 
esgoto como fonte de 
nitrogênio para o 
crescimento inicial de 
pinhão manso e a 
avaliação da 
contaminação ambiental. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
   
 

 
CNPq 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando 
H. F. 
Coelho 
 
 
 
 
 
 
 

Arison J. 
Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários. 

Produção de milho 
consorciado com 
leguminosas e 
crescimento de espécies 
arbóreas em sistema 
agroflorestal. 

Agronomia/ 
Faculdade 
Católica do 
Tocantins 

CNPq 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraneide 
R. N. 
Sousa 
 
 

José Fernando 
de S. Lima 
 
 

Estudo da biodiversidade 
de pequenos mamíferos da 
Amazônia e o seu uso 
biotecnológico – Tocantins. 

Estudo da diversidade e 
citotaxonomia de 
roedores de pequeno 
porte do Tocantins. 

Ciências 
Biológicas/ 
Universidade 
Federal do 
Tocantins 

CNPq 

Ítalo S. 
Correia 
 
 
 
 
 
 
 

Andréa C. 
Thoma 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários. 

A influência da tiririca 
(Cyperus rotundus L.) no 
crescimento de olerícolas 
orgânica. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 
 
 
 

 
CNPq 
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Júlia 
Dálety 
Borges 
 

Rosilene N. 
Domingos 
 

Avaliação da integração 
cajucultura, ovinocultura e 
apicultura. 

Caracterização do mel de 
Apis melífera para 
produção de hidromel. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 

CNPq 

Juliana 
Silva de 
Oliveira 

Martha 
Holanda da 
Silva 

Percepção socioambiental 
do jovem reassentado pela 
implantação da UHE Luis 
Eduardo Magalhães – 
Palmas/TO 

Processo de 
compensação social das 
famílias reassentadas 
pela construção da UHE 
Luis Eduardo Magalhães – 
Palmas – TO na 
percepção do jovem 
reassentado 

Engenharia 
Agronômica/U
nitins 

CNPq 

Kamila 
Moreira 
Tavares 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo R. dos 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoramento 
hidrossedimentométrico, 
climatológico e de 
comunidades vegetais e 
meio físico da 
Bacia hidrográfica do 
Ribeirão São João, 
municípios de Palmas, 
Porto Nacional e Monte do 
Carmo, Tocantins. 

Florística e fitossociologia 
em cerrado stricto sensu 
no município de Palmas, 
Tocantins. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 
 
 
 

Layane A. 
Vitor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliane R. 
Archangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários. 

Avaliar os efeitos dos 
diferentes períodos de 
armazenagem de ramas 
de mandioca. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 
 
 
 

Letícia M. 
de Sousa 
 
 
 
 
 
 
 

Andréa C. 
Thoma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários orgânicos. 

Utilização de diferentes 
substratos orgânicos no 
cultivo de flores tropicais 
em sistema agroflorestal. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 
 
 
 

Lihamara 
A. de 
Souza 
 
 
 
 
 
 
 

Eliane R. 
Archangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários orgânicos. 

Efeito da poda sobre 
caracteres agronômicos 
de variedades de 
mandioca de indústria. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 
 
 
 

Livia G. Sonia R. 
Introdução de novas Caracterização biológica 

Agronomia/ CNPq 
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Valentini 
 
 
 

Nogueira 
 
 
 

cultivares de abacaxi, 
visando a industrialização e 
maior competitividade das 
empresas tocantinenses – 
TO. 

de isolados de Fusarium 
subglutinans var. ananás, 
agente causal da 
fusariose do abacaxi do 
Tocantins.  

Faculdade 
Católica do 
Tocantins 
 

 

Marcello 
da S. 
Marcelino 
 
 
 
 
 
 

Arison J. 
Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários. 

Produção de milho em 
sistema plantio direto sob 
palhada de sete 
leguminosas, na região de 
transição Cerrado-
Amazônia. 

Agronomia/ 
Faculdade 
Católica do 
Tocantins 
 
 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 
 
 

Marcelo 
H. de 
Castro 
 
 
 

Lucas K. Naoe 
 
 
 
 

Programa de 
melhoramento do feijão. 

Pavimentos permeáveis 
para a drenagem de água 
e diminuição do 
escoamento superficial 
para banco de 
germoplasma. 

Engenharia 
Ambiental/ 
Universidade 
Federal do 
Tocantins 
 

UNITINS 
 

Maria 
Maisa R. 
de 
Oliveira 
 

Expedito A. 
Cardoso 
 
 
 

Pesquisa e 
desenvolvimento do 
biodiesel no Estado do 
Tocantins. 

Eficiência do uso da 
glicerina resultante da 
produção do biodiesel 
como fertilizante na 
agricultura. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 

CNPq 
 
 

Monique 
Porto 
Costa 

Thania Maria F. 
Aires Dourado 

Percepção socioambiental 
do jovem reassentado pela 
implantação da UHE Luis 
Eduardo Magalhães – 
Palmas/TO 

Ruptura entre o 
tradicional e o 
moderno na percepção 
do jovem reassentado 
pela construção da UHE 
Luis Eduardo 
Magalhães – Palmas – 
TO 

Engenharia 
Agronômica/U
nitins 

Unitins 

Phelipe L. 
D. Araújo 
 
 
 
 

Lucas K. Naoe 
 
 
 
 
 

Pesquisa e 
desenvolvimento do 
biodiesel no Estado do 
Tocantins 

Avaliação de cultivares de 
mamona em consórcio 
com milho em sistema 
agroflorestal no 
município de Palmas-TO. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 

Rafaella  
Araújo do 
Nascimen
to 
 
 
 
 
 

Eliane R. 
Archangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendinha agroecológica 
de Palmas – Sistema 
integrado de pesquisa em 
produção agroecológica: 
Instrumento para a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção e 
valorização de produtos 
agropecuários orgânicos. 

Efeito de poda sobre 
caracteres agronômicos 
de variedades de 
mandioca de mesa. 

Engenharia de 
Alimentos/  
Universidade 
Federal do 
Tocantins 
 
 
 
 
 

CNPq 
 
 
 
 
 
 

Renan L. 
Santana 
 

Cláudio 
Henrique C. 
Fernandes 

Apicultura como 
instrumento de 
transformação da 

Estudo socioeconômico 
dos apicultores 
participantes do projeto 

Administração/
Instituto 
Tocantinense 

CNPq 
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agricultura familiar do 
Estado do Tocantins. 

apicultura como 
instrumento de 
transformação da 
agricultura familiar do 
Estado do Tocantins. 

Presidente 
Antônio Carlos 
 
 

 

Sara C. de 
A. Santos 
 
 

José Fernando 
de S. Lima 
 
 

Estudo da biodiversidade 
de pequenos mamíferos da 
Amazônia e o seu uso 
biotecnológico – Tocantins. 

Estudo da diversidade e 
citotaxonomia de 
marsupiais do Tocantins. 

Ciências 
Biológicas/ 
Universidade 
Federal do 
Tocantins. 

CNPq 
 

Vanessa 
da S. 
Menezes 
 

Rosilene N. 
Domingos 
 
 

Avaliação da integração 
cajucultura, ovinocultura e 
apicultura. 

Processamento do 
pedúnculo do caju para 
obtenção de cajuína e 
farinha. 

Engenharia 
Agronômica/  
Unitins 
 

CNPq 
 

Winy 
Leandro 
Silva 
 
 
 

Roberta Z. da 
Silva 
 
 
 
 

Táticas bioecológicas de 
controle de crisomelídeos 
associados ao feijão caupi 
(Vigna unguiculata). 

Uso de armadilhas no 
controle e 
monitoramento de 
crisomelídeos em feijão 
caupi. 

Engenharia 
Agronômica/ 
Unitins 
 
 
 

CNPq 
 
 
 

Juliano 
Milhome
m Ribeiro 

Mauro Lúcio T. 
Corrêa 

Pesquisa e 
desenvolvimento do 
biodiesel no Estado do 
Tocantins. 

Efeito de doses de 
biossólido e esterco 
bovino para a produção 
de mudas de pinhão 
manso e avaliação da 
contaminação ambiental. 

Agronomia/ 
FACTO 

UNITINS 
 

Izabel 
Cristina 
Glória de 
Sousa 

Sônia Regina 
Nogueira 

Levantamento e 
identificação de doenças 
causadas por 
microrganismos em plantas 
cultivadas no Estado do 
Tocantins 

Avaliação de resistência 
de diferentes cultivares 
de batata-doce ao mal-
do-pé 

Agronomia/ 
FACTO 

UNITINS 

 

2.7. Projetos Inovadores em 2012 

2.7.1 Projeto de Novas Cultivares 
 

O melhoramento genético de plantas tem sido alvo dos trabalhos de 

pesquisadores da UnitinsAgro, que tem buscado ao longo de seis anos desenvolver 

materiais adaptados às condições de clima e solo do estado do Tocantins. Encontram-

se em fase de desenvolvimento materiais de arroz irrigado, feijão caupi, gergelim e 

soja. 

 
2.7.2 Recomposição de ecossistema degradados 

 
 O Complexo Laboratorial e Núcleos de Pesquisa da PRPPG vêm desenvolvendo 

iniciativas diversas, visando contribuir com a redução de áreas desmatadas por meio 
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de plantios de espécies florestais nativas, em diversas escalas; tem sido uma das 

medidas adotadas por esse setor, pois amplia o volume de CO2 sequestrado da 

atmosfera e, consequentemente, atenua as consequências do aquecimento do 

planeta. Para isso, foi construído o viveiro de produção de mudas, situado no 

Complexo de Ciências Agrárias – UnitinsAgro, que possui uma área de 395 m2. O 

viveiro tem capacidade de produção de 100 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.  

 
 
2.7.3 Sistema Hidrometeorológico 
 

Composto por uma rede de monitoramento hidrometeorológico em todas as 

regiões do estado do Tocantins e na principal bacia do Tocantins-Araguaia, ações de 

meteorologia, climatologia e recursos hídricos em termos quantitativos e qualitativos 

das águas superficiais e subterrâneas. Articula com principais órgãos, como a Agência 

Nacional de Águas - ANA e Centro de Previsão de Tempo e Clima do Instituto de 

Pesquisas Espaciais - CPTEC/INPE, através da geração de dados que contribuem para 

a previsão de clima, tempo e ocorrência de eventos extremos em nível regional e 

nacional. 

Neste contexto, o Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos do 

Tocantins – NEMET-RH disponibiliza para toda a sociedade, através do endereço 

eletrônico http://simeto.unitins.br, previsão de tempo para todos os municípios do 

estado com até sete (7) dias de antecedência, além de contar com a recepção de 

imagens de satélites, em tempo real, que são pré-processadas e interpretadas, 

auxiliando a previsão de tempo em intervalos curtos. 
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2.7.4 Rede AgriRocha 

 

Rede nacional de pesquisa que tem como objetivo avaliar o potencial de certos 

grupos de rochas como fontes alternativas de fertilizantes para a agropecuária. 

Coordenada pela Embrapa Cerrados, a rede é composta por instituições como Cetem, 

CPRM, empresas, universidades. Desde 2007, a Unitins soma esforços aos objetivos da 

Rede AgriRocha, por meio das ações executadas pelo núcleo de Desenvolvimento e 

Avaliação de Desempenho Ambiental – Nudam. Os resultados são promissores do 

ponto de vista tecnológico, pois as rochas identificadas e avaliadas mostraram 

significativa eficiência agronômica, baixo custo de produção e localização geopolítica 

estratégica. Estudos complementares são voltados à identificação de novas fontes, ao 

desenvolvimento de rotas tecnológicas para a produção de fertilizantes agrominerais, 

à avaliação dos impactos econômicos dessa inovação tecnológica e à mitigação dos 

impactos ambientais da mineração. Os trabalhos são desenvolvidos com o apoio do 

MME, Finep e CNPq. 

 

2.8 PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS EM EDITAIS (FAPT) EM 2012 

Quadro 16 - Projetos de pesquisa aprovados em editais de fonte de financiamento em 

2012 

ITEM PROJETO COORDENADOR 

01 

“Levantamento floristico e fitossociológico em diferentes 

fitofisionomias no centro de conhecimento em 

biodiversidade tropical (ecotropical). Palmas, Tocantins, 

Brasil”. 

Eduardo Ribeiro dos 

Santos 

02 

"Instrumentos de gestão do uso da água no meio rural: 

uma estratégia de aprendizado coletivo a partir do 

estudo da regularidade hidrológica na microbacia do 

córrego francisquinha". 

Juliana Mariano Alves 

03 
“Estratégias de aproveitamento de resíduos sólidos 

agrícolas e agroindustriais: uma iniciativa de formação e 

capacitação técnico-científica para a sustentabilidade”. 

Fred Newton da Silva 

Souza 
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2.9 PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO  

Quadro 17 - Pesquisas em andamento 

Nº Título do Projeto VIGÊNCIA Coordenador 

1 
Análise Fílmica: estratégias de motivação e reflexão 
sobre leitura, interpretação e escrita de gêneros 
textuais 

ago/11 jul/13 
Liliane Scarpin S. Storniolo 

2 
Percepção socioambiental do jovem reassentado pela 
construção da usina hidrelétrica Luís Eduardo 
Magalhães – Palmas-TO 

ago/11 jul/13 
Thânia M. Aires F. Dourado 

3 
Táticas Bioecológicas de Controle de Crisomelídeos 
Associados ao Feijão Caupi 

ago/11 jul/13 
Roberta Zani da Silva 

4 

Centro de Documentação e Memória de Educação de 
Jovens e Adultos da Amazônia Pólo Tocantins 
(carga horária autorizada a partir do parecer técnico 
científico da área de humanas n. 002/2012, de 15 de 
fevereiro de 2012). 

jan/11 set/14 

Francisco Gilson Rebouças 
Porto Júnior 

5 Flora do Tocantins ago/11 dez/13 Eduardo Ribeiro dos Santos 

6 
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos Educativos para 
Equipamentos do Projeto UCA. 

08/2010 07/2013 
Silvano Maneck Malfatti 

7 
Monitoramento Hidrossedimentométrico e de Vazões 
dos Tributários para UHE Estreito 
 

mar/10 fev/13 
José Luiz Cabral da Silva 
Júnior 

8 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
UHE Estreito MA/TO 

2009 mar/2013 

Joseano Carvalho Dourado 

Ricardo H. P. B. Peixoto 
Obs.: 2 coordenadores 
conforme projeto  

9 
Modelo Numérico de Previsão de Tempo Regional 
Através Brazilian Regional Atmospheric Modeling 
System – BRAMS 

2010 
dez/2013 
contínuo 

José Luiz Cabral da Silva 
Júnior 

10 Sistema de Monitoramento Eumetcast para o Estado 
do Tocantins 

2010 dez/2013 
Renato Eurípedes 
Nascimento Jr 

11 
Monitoramento Hidrossedimétrico, Climatológico e de 
Comunidades Vegetais e Meio Físico da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão São João 

ago/10 mar/13 
Joseano Carvalho Dourado  

12 Projetos Demonstrativos do Uso de Novas Fontes e 
Rotas Tecnológicas de Agrominerais na Produção de 
Biocombustível Líquido ROCK-BIOCOM 

jul/09 jun/13 
Fred Newton da S. Souza 

13 
Projetos Demonstrativos do Uso de Novas Fontes e 
Rotas Tecnológicas de Agrominerais na Produção de 
Biocombustível Líquido ROCK-APL 

jul/09 nov/2013 
Fred Newton da S. Souza 

14 

Fazendinha Agroecológica de Palmas – Sistema 
Integrado de Pesquisa em Produção Agroecológica: 
instrumento para a sustentabilidade dos sistemas de 
produção e valorização de produtos agropecuários 
orgânicos 

jun/2004 
dez/2013 
Contínuo 

Arison José Pereira 

15 
Avaliação da Integração cajucultura, ovinocultura e 
apicultura 

abr/09 abr/13 
Pedro A. de Moura Sobrinho 

16 
Cinética da Dissolução de Rochas Silicatadas e as 
Transformações no Sistema Solo-Planta 

mar/10 mar/14 
Fred Newton da Silva Souza 
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17 Levantamento Florístico e Fitossociológico em 
Diferentes Fitofisionomias no Centro de Conhecimento 
em Biodiversidade Tropical (Ecotropical) Palmas, 
Tocantins, Brasil. 

set/11 set/14 

Eduardo Ribeiro dos Santos 

18 Apicultura como Instrumento de transformação da 
agricultura familiar do Estado do Tocantins 

ago/09 ago/2013 
Claudio H. C. Fernandes 

19 
Adubação verde para o cultivo de hortaliças, grãos e 
frutíferas na região de transição Cerrado-Amazônia 

fev/11 jan/13 
Arison José Pereira 

21 
Monitoramento Hidro (Agro) Meteorológico e Previsão 
de Tempo e Clima para o Estado do Tocantins 

jul/07 
dez/13 

Contínuo 
José Luiz Cabral da Silva 

22 Rede de Agricultores Experimentadores: Uma 
Estratégia de Aprendizado Coletivo a partir de 
Iniciativas Individuais de Uso do Pó de Rocha (Biotita-
Xisto) como Fonte Alternativa de Fertilizante 

jan/11 jun/13 

Fred Newton da Silva Souza 

23 
Avaliação do farelo da casca de pequi (Caryocar spp) na 
alimentação de borregos 

mai/12 abr/13 
Pedro Alves de Moura 
Sobrinho 

24 
Perdas de ramas de mandioca submetidas a diferentes 
períodos de armazenamento 

mai/12 abr/13 
Eliane Regina Archangelo 

25 Processamento do caju para obtenção da cajuína mai/12 abr/13 Rosilene Naves Domingos 

26 
Avaliações externas de larga escala: matrizes teóricas e 
intencionalidades político-educativas 

mai/12 abr/13 
Maria Lourdes F.G. Aires 

27 
Desenvolvimento e aplicações M-Learning 
colaborativas 

mai/12 abr/13 
Fredson Vieira Costa 

28 Metodologia do ensino da matemática mai/12 abr/13 Arlenes Delabary Spada 

29 
Avaliação de programas e projetos no atendimento a 
adolescentes 

mai/12 abr/13 
Holda Coutinho Barbosa 

30 

A construção da imagem em Histórias de Mistério, Os 
Maias, Como água para chocolate, Como fazer uma 
história de amor e O rap do pequeno príncipe contra as 
almas sebosas 

mai/12 abr/13 

Silvana Lovera Silva 

32 Programa SALTFENS Etapa V - Programa de 
Levantamento, Monitoramento e Salvamento 
Arqueológico na Ferrovia Norte/Sul Trecho; Araguaína 
a Palmas (etapa III) e Araguaína a Talimãs (etapa IV) no 
Estado do Tocantins. 

mar/08 
dez/12 (em 
negociação) 

Marcos Aurélio Câmara 
Zimmermann 

Antonia Custódia Pedreira 
Obs.: 2 coordenadores 
conforme projeto  

33 Introdução de novas cultivares de abacaxi, visando à 
industrialização e maior competitividade das empresas 
tocantinenses 

abr/2008 mar/2014 Lucas Koshy Naoe 

34 Sustentabilidade das praias de Palmas (TO): 

monitoramento da balneabilidade, educação sanitária 

e ambiental 
09/2012 Mar/2013 

Ricardo H. P. B. Peixoto 

Thânia M. F. A. Dourado 
Obs.: 2 coordenadores 
conforme projeto  

35 Estudo da biodiversidade de mamíferos de pequenos 
mamíferos da Amazônia e seu uso biotecnológico 07/2011 07/2014 

José Fernando de Sousa Lima 

36 Realidade Virtual aplicada à visualização Científica 
09/2012 09/2014 

Silvano Maneck Malfatti 

37 Programa SALTESTREITO - Levantamento e Salvamento 

Arqueológico, Cultural, Histórico e paisagístico da UHE 

- Estreito, nos municípios de Estreito e Carolina, no 

Estado do Maranhão e nos municípios de 

Aguiarnópolis, Darcinópolis, Babaçulândia, Filadélfia, 

Goiatins, Barra do Ouro, Itapiratins, Palmeirante, 

07/12 07/2013 

Marcos Aurélio Câmara 
Zimmermann                        

Antonia Custódia Pedreira 
 
Obs.: 2 coordenadores 
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Palmeiras do Tocantins e Tupiratins no Estado do 

Tocantins - Reconstrução da História após o resgate do 

a patrimônio Arqueológico e Histórico Cultural da 

Região da UHE Estreito (continuidade do Programa 

Saltestreito) FAPTO 

conforme projeto  

38 Virtualização e Ampliação do Herbário HUTO da Unitins 12/20012 12/2013 Eduardo Ribeiro dos Santos 

39 Educação de jovens e adultos no campo: um estudo na 
região do Bico do Papagaio/TO 

12/2012 07/2013 
Sonia Maria Ribeiro 

40 Educação a distância nas políticas públicas de formação 

de professores: desafios na direção de uma prática 

social transformadora 

12/12 07/2013 

Willany Palhares Leal 

41 Os significados da desinstitucionalização do 

Adolescente que perpassam as políticas de saúde 

mental e das medidas socioeducativas  
 

12/2012 

Rosana Tavares Carneiro 

42 Programa de Educação Ambiental à população Urbana 

e rural  da área de Influencia do Aproveitamento 

Hidrelétrico Estreito-AHE-ESTREITO 

05/2010 07/2013 Juliana Mariano Alves 

Fred Newton da Silva Souza  

43 Formação continuada de Professores : Um estudo 

sobre as necessidades dos docentes da rede estadual 

de ensino do estado do Tocantins-NIEPPE-----

Aguardando Convenio SEDUC 

12/2012 12/2013 Maria Rita de Cássia Pelizari 
Labanca 

 

2.10. Relações e Parcerias com Instituições Públicas e Privadas 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação deu continuidade e ampliou no período 

2012 as parcerias com:  

Quadro 18 - Parcerias em 2012 

Esfera Federal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – 
CAPES; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq; Engenharia Construções e Ferrovias SA – 
Valec; Consórcio Estreito de Energia– Ceste; Consórcio de Energia 
São Salvador – Cess, Instituto de Arqueologia do Brasil – IAB; 
Ministério do Desenvolvimento Social – MDS; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA; Ministério da Educação – MEC; 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 
Unitrabalho; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– Incra; Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho; Ministério 
da Saúde; Petróleo Brasileiro SA – Petrobrás, Serviço Brasileiro de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa – Sebrae; Instituto Euvaldo Lodi 
– IEL; Centro de Integração Escola Empresa – CIEE;  

Esfera Estadual Companhia de Saneamento do Tocantins – Saneatins; Corpo de 
Bombeiros do Estado do Tocantins; Defesa Civil do Estado do 
Tocantins, Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins – 
Dertins; Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins – 
Ruraltins; Secretaria da Juventude do Estado do Tocantins; 
Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins; 
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Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins; Secretaria da 
Indústria e Comércio do Estado do Tocantins; Secretaria da Saúde 
do Estado do Tocantins; Secretaria do Desenvolvimento e Ação 
Social do Estado do Tocantins; Secretaria de Administração do 
Estado do Tocantins; Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – 
TJ; Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins – TRE; 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE; Escola Técnica 
Federal de Araguatins – ETF; Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT; Banco do Brasil AS – BB; Caixa Econômica 
Federal – CEF; Fundação Bradesco, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa; Universidade Federal do Tocantins – 
UFT; Instituto Federal Tecnológico do Tocantins – IFTO. 

 

2.11. Articulações Interinstitucionais para Fortalecimento de Produção e Difusão do 

Conhecimento Científico e Tecnológico 

Representações da PRPPG da Unitins em reuniões de mais eventos nos conselhos, 

comitês e câmaras para fortalecimento de produção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico no ano de 2012: 

Quadro 19 - Articulações interinstitucionais em 2012 

Conselhos, Comitês 

e Câmaras. 

Conselho das Instituições Estaduais de Pesquisa Agropecuária - 
CONSEPA, Conselho Estadual de Meio Ambiente; Fórum Estadual de 
Mudanças Climáticas; Comitê Estadual de Combate a Incêndios 
Florestais e Controle de Queimadas; Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Entorno do Lago da UHE – ESTREITO, Comitê Ferrugem Asiática – 
Adapec; Comissão Técnica do Arroz – Fieto; Comissão de Defesa 
Sanitária Vegetal; Comissão de Sementes e Mudas do Estado do 
Tocantins; Comissão da Produção Orgânica; Câmara Setorial do Leite; 
Núcleo Gestor de Apicultura – NGA; Grupo de Trabalho em 
Fitoterápicos da Setas; Subcomissão Técnica de Fruticultura da CSM 
(Comissão de Sementes e Mudas da SFA-TO); Sociedade Entomológica 
do Brasil – Representação Regional no Tocantins; Sociedade Brasileira 
de Ciências das Daninhas – Representação na Região Centro-Oeste. 

 

 

2.12. Cooperações técnicas/parcerias  

Quadro 20 - Cooperações técnicas e parcerias em 2012 

Cooperações técnicas e parcerias da Unitins em 2012 

Pacto Combate a 

Incêndios Florestais e 

A Unitins participou das ações de mobilização e prevenção de 

queimadas, promovendo capacitação de agentes da defesa civil do 
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Controle de Queimadas Estado. Desenvolveu ações de monitoramento de queimadas e 

incêndios florestais por meio do mapeamento de ocorrências dos 

focos de calor e utilização de técnicas de georreferenciamento e 

sensoriamento remoto. 

Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil do 

Estado do Tocantins 

A Unitins promove a capacitação técnico-científica nas áreas de 

meteorologia e recursos hídricos e no fortalecimento do 

monitoramento hidrometeorológico do Estado do Tocantins 

Embrapa 

- PAC 

 

Ampliar a infraestrutura física para atender às necessidades da OEPA, 

adequando os laboratórios aos critérios de certificação de qualidade; 

aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, máquinas e 

implementos agrícolas para apoio a programas de pesquisa e de 

transferência de tecnologia. 

AgriRochas Desenvolver projetos pilotos demonstrativos que integrem e 

potencializem ações e resultados bem sucedidos de pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico na área de identificação e 

caracterização de novas fontes e rotas tecnológicas de produção de 

insumos minerais para agricultura (agrominerais) e em culturas 

voltadas à produção de biocombustíveis líquidos. 

Secretaria de Ciência e 

Tecnologia - SECT 

 

Fortalecimento da estrutura de pesquisa em agricultura familiar 

possibilitando um padrão de desenvolvimento rural sustentável. A 

meta é aumentar a diversificação das propriedades rurais, 

trabalhando com produções alternativas, como plantas 

fitoterápicas, medicinais, condimentares, plantas para produção de 

biocombustível, aproveitamento de resíduos orgânicos como 

adubação orgânica, piscicultura e melhora na qualidade do leite. 

Além disso, gerar emprego e renda na zona rural e proporcionar o 

bem-estar social e qualidade de vida com dignidade. 

Saneatins Parceria técnico-científica na área de recursos hídricos. 

Finep 

 

Levantamento do Polo Ceramista da Região Central do Tocantins, 

com padronização dos produtos cerâmicos e formação de 

Cooperativas e Associações (Editoração de Livro). 

FINEP/SEBRAE - Abacaxi Impulsionar o desenvolvimento da abacaxicultura na região central 

do Tocantins, por meio da introdução de novas cultivares de 

abacaxi industrial resistente à fusariose, por meio do 

aprimoramento das técnicas de produção e de processamento da 

fruta, da produção de mudas, manejo adequado e do controle da 

qualidade do fruto in natura e processado, agregando valor ao 

produto das empresas da APL Fruticultura – Abacaxi. 
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Agrotins Desde a primeira edição da Agrotins, a Unitins vem participando com o 
intuito de divulgar as pesquisas desenvolvidas pela Instituição no âmbito 
do setor agropecuário. A partir de 2004, participa da Coordenação Geral 
da Feira, o que fortalece ainda mais o compromisso em atender à 
demanda tecnológica de um Estado com enorme potencial agropecuário 
em desenvolvimento. 

Por meio da sua participação, busca divulgar as pesquisas 

agropecuárias e demonstrar que o Estado dispõe de uma 

Instituição com equipe especializada, constituída de mestres e 

doutores, visando atender às demandas dos pequenos agricultores, 

entre outros públicos-alvos ligados ao setor. 

Durante a Agrotins de 2012, foram realizadas visitas de produtores 

interessados nas espécies cultivadas. A troca de experiências e o 

estabelecimento de contatos estiveram presentes durante toda a 

feira.  Na vitrine tecnológica, as espécies cultivadas na área da 

agricultura familiar foram feijão caupi, consórcio alface/rúcula, 

adubação verde, mandioca, pinhão manso, banana, sistema 

agroflorestal, com distribuição de publicações para produtores 

rurais, técnicos e estudantes que puderam contar com instruções 

práticas.  

Embrapa Arroz e Feijão 

 

O presente projeto objetiva a cooperação técnica em pesquisa e 

desenvolvimento da cadeia produtiva do arroz no estado do 

Tocantins, visando à sustentabilidade econômica e ambiental, 

através das seguintes ações: 1) Melhoramento Genético; 2) Ensaios 

de Fitopatologia: Viveiro Nacional de Brusone (VNB); 3) Ensaios de 

Entomologia: aprimoramento de métodos de amostragens e 

monitoramento de insetos-praga da cultura do arroz; 4) Manejo da 

Cultura do Arroz: baseada no uso do clorofilômetro: Racionalização 

do nitrogênio em arroz irrigado em várzeas tropicais; 5)Manejo de 

nitrogênio em genótipos de arroz irrigado com base no 

clorofilômetro em sistemas de plantio e coberturas vegetais. 

Embrapa Pesca e 

Aquicultura, Secretaria 

da Agricultura, da 

Pecuária e do 

Desenvolvimento 

Agrário do Estado do 

Tocantins e Instituto do 

Desenvolvimento Rural 

do Estado do Tocantins. 

 

O Projeto visa executar ações de “Transferência de Tecnologia para 

Consolidação de uma Agricultura com Baixa Emissão de Carbono 

no Tocantins (ABCTO)” para o período de agosto de 2012 até 

dezembro de 2014. 

Universidade de São Elaborada minuta do Acordo de Cooperação com o objetivo do 
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Paulo (USP) acordo entre a Universidade de São Paulo (USP)/Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e a Fundação 

Universidade do Tocantins (UNITINS)/Herbário da Universidade de 

Tocantins (HUTO) para promover a cooperação científica entre 

ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de: 

1) intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2) elaboração 

conjunta de projetos de pesquisa; 3) organização conjunta de 

eventos científicos e culturais; 4) intercâmbio de informações e 

publicações acadêmicas; 5) intercâmbio de estudantes; 6) 

intercâmbio de membros da equipe técnico-administrativa. 

 

 

 

2.12. Programa de Incentivo à Publicação 

 

Em 2012, a PRPPG assumiu a produção do conhecimento científico-acadêmico puro e 

aplicado, disponibilizado em meios de divulgação impressa e digital, no formato de 

revistas temáticas, cadernos técnicos especiais e publicação de estudos de relevância 

desenvolvidos por seus docentes e pesquisadores. 

3.13.1 Revistas 

A PRPPG possui a responsabilidade de publicação da Revista Ciência Agroambiental 

(ISSN 1807-4529), que é um periódico semestral voltado à divulgação de artigos 

científicos das áreas de ciências agrárias, exatas, biológicas e meio ambiente, com 

conceito B5 na CAPES.  

A PRPPG criou publicação para abranger a produção do conhecimento científico-

acadêmico nas áreas de Humanidades, Letras e Artes, além de análise de todos os 

projetos de publicações em formato impresso ou digital de produções individuais ou 

coletivas dos professores-pesquisadores da Instituição – na busca de fomento, 

impressão e divulgação dos materiais. 
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2.13.2 Artigos, Resumos e demais materiais publicados pelos pesquisadores em 

meios impressos e digitais.  

Quadro 21 - Artigos publicados em 2012 

 Autores Título Revista 

Diretoria de Pós-Graduação – DPG e Diretoria de Pesquisa Institucional 

1 SILVA, Eli P; da VICENTE, Kyldes B. 

AIRES, Maria L. F. G.  

Concepção De Linguagem Na Transposição 

Do Conhecimento Científico Para Material 

Didático Da Ead/UNITINS 

Revista Texto Livre  

2 SILVA, Eli P; da VICENTE, Kyldes B. 

AIRES, Maria L. F. G. 

A linguagem de inserção no material 

impresso para educação a distância. 

Revista Travessias (UNIOESTE. 

Online) 

3 VICENTE, Kyldes B.  

 

A implantação da trama da minissérie Os 

Maias: uma leitura dos aspectos visuais e 

sonoros do capítulo 1. 

2 Congresso Internacional 

Comunicação e Consumo, 2 

Encontro de GTs em Comunicação e 

Consumo 

4 BILAC, Doriane Braga Nunes  Transformação da intimidade: homens e 

mulheres na contemporaneidade na 

perspectiva da estruturação de Giddens 

Revista Travessias (UNIOESTE. 

Online) 

5 VICENTE, Kyldes B.  

 

A implantação da trama da minissérie Os 

Maias: uma leitura dos aspectos visuais e 

sonoros do capítulo 1. 

Revista Travessias (UNIOESTE. 

Online) 

6 CASTRO, D. T.; PESSOA, R.P.A 

 

A conectividade em Palmas: aplicação dos 

projetos de inclusão digital na vida das 

pessoas. In: XI Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Norte, 2012, 

Palmas - TO.  

XI Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Norte, 2012. 

v. I. 

7 PÔRTO JÚNIOR, F. G. R. Anísio Teixeira e a universidade brasileira: 

a vida em um percurso. 

Revista Participação, v. único, p. 44-

56, 2012 

8 LEITE, Danuza Costa; SILVA, 

Martha H. 

Perfil socioeconômico do jovem 

reassentado pela implantação da UHE Luis 

Eduardo Magalhães, Palmas/TO 

VII Congresso Norte Nordeste de 

Pesquisa e Inovação – CONNEPI, 

2012. 

9 COSTA, Monique Porto; 

DOURADO, Thania M. F. Aires. 

Ruptura entre o tradicional e o moderno  

na percepção do jovem reassentado pela 

implantação da UHE Luis Eduardo 

Magalhães, Palmas/TO 

VII Congresso Norte Nordeste de 

Pesquisa e Inovação – CONNEPI, 

2012. 

10 OLIVEIRA, Juliana Silva de; SILVA, 

Martha H. 

Processo de compensação das famílias 

reassentadas pela implantação da UHE Luis 

Eduardo Magalhães, Palmas/TO 

VII Congresso Norte Nordeste de 

Pesquisa e Inovação – CONNEPI, 

2012. 

 

  
 

Quadro 22 - Resumos publicados em 2012 
 Autores Título Publicação em 

Diretoria de Pesquisa Agropecuária – DPA / UNITINSAGRO 

1 PEIXOTO, Ricardo H. P. B. 

DOURADO, Joseano C.; SILVA, 

Idelina G. da; SILVA Jr, José L. C. da 

Apresentação oral: Aspectos Qualitativos da 
Qualidade da Água do Rio Tocantins.    
 

Anais do XII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE LIMNOLOGIA. 
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2 PEIXOTO, Ricardo H. P. B. 
DOURADO, Joseano C.; SILVA, 
Idelina G. da; SILVA Jr, José L. C. da 

Composição e variação espaço-temporal da 
riqueza fitoplanctônica do Rio Tocantins na área de 
influência do AHE Estreito (MA). 

Anais do XII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE LIMNOLOGIA. 

3 SILVA Jr, José L. C. da Detecção de tendências estatisticamente 
significativas de precipitação na microrregião de 
Dianopólis - TO.  

Anais do IV Simpósio 
Internacional de 
Climatologia. 

4 SILVA Jr, José L. C. da, SILVA, 

Roberta A. e, MACIEL, Girlene F., 

SILVA, Glaucia de F. G. da,; 

SANTOS, Juliana C.) 

Avaliação do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 
como indicador climático da variabilidade 
pluviométrica na microrregião de Gurupi - TO. 

Anais do IV Simpósio 
Internacional de 
Climatologia; 

5 Archangelo, E. R.; Teixeira, Jr. T.; 

Vitor, L. A.; Souza, L. A 

Interferência das plantas daninhas sobre o 

desenvolvimento e produtividade de mandioca 

 

Anais do XXVIII o Congresso 
Brasileiro da Ciência das 
Plantas Daninhas, 2012. 

Diretoria de Pesquisa Institucional – Diretoria de Pós-Graduação 

1 VICENTE, Kyldes B.  

 

A estrutura da narrativa da minissérie. XVIII Jornada de Iniciação 
Científica da Unitins/CNPq, 
2012, Palmas-TO.  

2 CASTRO, Darlene Teixeira.; 

VICENTE, Kyldes B.  

Educação e tecnologia como fatores essenciais 
para a interação nas redes sociais. 

6º. Seminário O Professor e a 
Leitura do Jornal: "Redes 
Sociais e Interatividade" - 
Caderno da Programação e 
Resumos. 

3 FIGUEIREDO, M. O.; VICENTE, K. B. A estrutura da narrativa da minissérie. In: XVIII 
Jornada de Iniciação Científica da Unitins/CNPq, 
2012, Palmas-TO. Anais da Ciência, Tecnologia e 
Conhecimento: paradigmas para uma universidade 
contemporânea. Palmas-TO: Unitins, 2012. p. 108-
110 

XVIII Jornada de Iniciação 
Científica da Unitins/CNPq, 
2012, Palmas-TO. 

4 VICENTE, Kyldes B. Os Maias de Maria Adelaide Amaral: releituras em 
torno da composição da mulher e da condução da 
narrativa de Eça de Queirós. 

IV Congresso Norte-Nordeste 
da ABRAPLIP, 2012, Manaus-
AM. Livro de Resumos. 
Manaus-AM: UEA Edições, 
2012. v. único. p. 58-58 

 

Quadro 23 - Publicações de outra natureza 

 Autores Título Publicação em 

Diretoria de Pesquisa Agropecuária – DPA / UNITINSAGRO 

1 SILVA, Roberta Zani e FRAGOSO, 

Daniel de Brito. 

Principais insetos-praga de grãos 

armazenados e manejo de resistência a 

inseticida. 

Editora UNITINS. Boletim 

de Pesquisa – 2° Ed. 

Palmas, 2012 

2 Benhoor Marcell Jablonski 
Ricardo Rodrigues Valadares 
Cláudio Henrique Clemente 
Fernandes Pedro Alves de 
Moura Sobrinho 
Rosilene Naves Domingos 
Demis Carlos Ribeiros Menezes 

Avaliação de Ivomectina e Albendazol contra 
helmintos gastrintestinais em ovinos e 
caprinos no Tocantins. 

Editora UNITINS. Boletim 

de Pesquisa – Palmas, 

2012 

3 Expedito Alves Cardoso Avaliação do estado de Nitrogênio em Arroz Editora UNITINS. Boletim 

de Pesquisa – Palmas, 

2012 
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4 Eliane R.Archangelo; Rafaella A. 

Nascimento; Ronaldo 

R.Coimbra; Thadeu Teixeira 

Júnior; Daniel B. Fragoso; José 

V. Jucá; Expedito A. Cardoso 

Variedades de mandioca de mesa em 

diferentes épocas de colheita 

Editora UNITINS. Boletim 

de Pesquisa – Palmas, 

2012 

5 

Eliane R. Archangelo; 
Thadeu Teixeira Júnior1; 
Ronaldo R. Coimbra; 
Daniel B. Fragoso; José V. 
Jucá; Expedito A. Cardoso; 
Rafaella A. Nascimento 

Variedades de mandioca de indústria 
em diferentes épocas de colheita 

 

Editora UNITINS. Boletim 

de Pesquisa – Palmas, 

2012 

 

Quadro 24 - Livros e capítulos de livros publicados 

1 GOMES, Geraldo da Silva. Currículo, Histórias em quadrinhos e sentidos ressemantizados para os 

conteúdos escolares. In: COUTO, E.S; SILVA, V. C. da; TEIXEIRA, I. (Orgs). Canoas: 

Editora da Ulbra, 2012. (ISBN - 978-85-7528-472-8) 

2 GOMES, Geraldo da Silva. Do que fica daqui para frente: imagens guardadas, sentidas e vividas com os 

Xerente. Palmas: Edições do Autor, 2012.(ISBN: 978-85-9122501-9) 

3 VICENTE, K. B. O melodrama e a construção da mulher na minissérie 'Os Maias'. In: MUNIZ, M. 

R. C.; SANTANA, S. S.; RIBEIRO, M. F. M.. (Org.). Anais do XXII Congresso 

Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa. 

1. ed. São Luís - MA: ABRAPLIP, 2012, v. 01, p. 2076-. 

4 DOURADO, Thania M. F. 

Aires; SILVA, Martha H. 

Boas práticas: um estudo de caso múltiplo de escolas públicas do Tocantins. 

Editora da PUC Goiás, 2012. 

5 DOURADO, Thania M. F. 

Aires; CASTILHO, Raquel. 

Trabalho de Conclusão de Curso: uma reflexão sobre o processo de orientação e 

acompanhamento em curso na modalidade a distância – estudo de caso no polo 

de Araguaína. Editora da PUC Goiás, 2012. 

 

 

2.13. A PÓS-GRADUAÇÃO NA PRPPG 

Em 2012, de modo específico, a Diretoria de Pós-Graduação e a Coordenação 

de Pós-Graduação Lato sensu  finalizaram diversas pendências referentes aos cursos 

de anos anteriores.  

A equipe da pós-graduação promoveu a organização dos arquivos de todos os 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pela Unitins. 

Estudos foram realizados para atualização do Regimento da Pós-Graduação 

Lato Sensu e as resoluções.  
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O Guia de Procedimento Acadêmico Pós-Graduação Lato Sensu, aprovado em 

2011, foi colocado em prática e disponibilizado aos alunos, em 2012.  

 Realizou-se também o acompanhamento (logístico e pedagógico) dos módulos 

do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Gerenciamento de Projetos 

Governamentais.  

A Diretoria de Pós-Graduação recebeu algumas solicitações de projetos de 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, por parte de Secretarias Estaduais e outros 

órgãos vinculados ao Estado. Essas solicitações foram encaminhadas à coordenação 

que, junto à equipe, elaborou os projetos que se encontram em análise. 

 

2.14.1 Curso de pós-graduação lato sensu – realizado em 2012 

Quadro 25 - Curso lato sensu oferecido em 2012 

 CURSO PÚBLICO-ALVO CARGA 

HORÁRIA 

1 MBA em gerenciamento de 

projetos governamentais 

Profissionais, estudantes e servidores públicos 
portadores de diploma de nível superior. 

360 horas 

 

2.14.2. Programas de Capacitação Docente - 2012 

Quadro 26 - Capacitações docentes em 2012 

Curso/Programa/ 
Projeto 

Quant. 
Beneficiários 

Nível  Observação 

DINTER UNB/UNITINS em 
Sociologia 2009-2013 

9 Doutorado  Conclusão 2013 

DINTER UFBA/UNITINS em 
Comunicação e Cultura 
Contemporâneas 2008-2012 

8 Doutorado Concluído em 2012 

Doutorado em outras IES 

Brasileiras (USP, UFG, UFRGS, 

Unioste, UFSC, UnB) 

9 Doutorado Conclusão até 2014 

 

2.14.3 Qualificação e defesas de doutorado  

Os programas de Doutorado Interinstitucional (DINTER), financiados pela CAPES 

em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e com a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), foram mantidos e todas as providências para apoiá-los foram 
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executadas, sempre visando ao bom andamento dos trabalhos e informando a CAPES 

sobre as decisões tomadas. O DINTER em Comunicação com a UFBA foi finalizado. 

Quanto ao DINTER em Sociologia (UnB), com oito doutorandos, as atividades 

continuam em andamento sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Maria de Lourdes F. G. 

Aires. Registra-se também a participação de dois doutorandos da SEDUC e um da 

SEPLAN (ver Quadro abaixo). 

 

2.14.4 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu objetos de convênio em andamento 

Quadro 27 - Pós-Graduação Stricto sensu/Convênios em andamento 

CURSO SERVIDORES SITUAÇÃO ATUAL 

Doutorado em Sociologia 

(UnB) 

Doriane Braga Nunes Bilac 

Jaqueline Carvalho Quadrado 

Sônia Maria de Souza Ribeiro 

Willany Palhares Leal  

Eliene Gomes dos Santos (SEDUC) 

Valcelir Borges da Silva (SEDUC) 

Joaquín Eduardo M. Cifuentes (SEPLAM) 

Em processo de qualificação 

e elaboração das teses com 

previsão para defesa no 1º 

semestre de 2013. 

Doutorado em 
Comunicação e Culturas 
Contemporâneas (UFBA) 

Darlene Teixeira Castro 

Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior 

João Nunes da Silva 

Kyldes Batista Vicente 

Nelson Russo de Morais 

Paula Karini Dias Ferreira Amorim 

Rodrigo Barbosa Silva 

Teses defendidas 

Doutorado em 
Engenharia Agrícola: 
Recursos Hídricos e 
Saneamento (UNIOESTE) 

Caroline Iost Tese Defendida 

Doutorado em Geologia 
(UnB) 

Fred Newton Sousa e Silva Conclui os créditos, 

realizando pesquisa e 

experimentação em campo. 

 

Além dos professores pesquisadores que estão sendo capacitados por 

intermédio dos DINTER, outros docentes foram liberados para cursar doutoramento, 

como a Prof.ª Caroline Iost e o Prof. Fred Newtons Silva e Souza. 
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3. PARTICIPAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PELA PRPPG 

Quadro 28 - Eventos promovidos pela PRPPG 

Evento Período 

Mostra de Tecnologia Agropecuária (Agrotins) Maio 

Vitrine Agrotecnológica Maio 

Mini-Horto Florestal Maio 

Jornada de Iniciação Científica Outubro 

 

Quadro 29 - Participação em Eventos e demais atividades  

Evento Participante Período 

Tocantins 23 rumo à Rio +20 NEMET-RH 

UnitinsAgro 

Março 

 

Participação no núcleo estadual de apoio aos arranjos 

produtivos locais – APL’s   

NIT março  

Rede de extensão tecnológica do estado do Tocantins, 

vinculado ao Sistema Brasileiro de Tecnologia – 

SIBRATEC 

NIT abril 

VI Fortec 2012 - Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia 

NIT abril 

 

Conferência: Rio + 20 NEMET-RH 

UnitinsAgro 

junho  

 

Fórum do Lago NEMET-RH 

NUDAM 

outubro  

Reunião para Criação do núcleo de produtores de 

Ovinos e caprinos da região de Araguaína 

UNITINSAGRO outubro 

Conferência Internacional: o INCT Herbário Virtual da 

Flora e dos Fungos e infraestruturas para 

Biodiversidade 

UNITINSAGRO setembro 

Congresso Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas UNITINSAGRO Setembro 

Conferência Internacional: o INCT Herbário Virtual da 

Flora e dos Fungos e e-infraestruturas para 

UNITINSAGRO Setembro 
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Biodiversidade 

Congresso Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas UNITINSAGRO Setembro 

Reunião da Câmara Técnica Permanente de 

Acompanhamento da Aplicação do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. 

NEMET-RH 

 

novembro  

Reunião ordinária do Fórum Estadual de Mudanças 

Climáticas FEMC-TO,  

NEMET-RH 

 

Novembro 

Criação do Comitê de Bacias Hidrográficas do Entorno 

do Lago a UHE – LAJEADO 

NEMET-RH dezembro 

Reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente NEMET-RH Bimensal 

Reuniões do Conselho do Parque Estadual do Cantão UNITINSAGRO  

Reuniões do CONSEPA UNITINSAGRO Trimestral 

Reuniões do CEDRUS UNITINSAGRO Mensal 

 

 

4. CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM 2012 PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

Quadro 30 - Captação de recursos em 2012 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação 

Und. 
Convênio / 
Contrato 

Federal 
 (R$) 

Estadual  
(R$) 

Privado  
(R$) 

UNITINS 
(R$) 

Sub Total 
 (R$) 

D
ir

e
to

ri
a 

d
e

 P
ó

s 

G
ra

d
u

aç
ão

 

SEPLAN - MBA 
Ger. Proj. 
Governamentais 

388.218,42 
 

345.083,04 
 

 R$        345.083,04  

U
n

it
in

sA
gr

o
 

PAC EMBRAPA 
2009 

3.458.019,77 
   

 R$                         -    

PAC EMBRAPA 
2010 

711.865,30 
   

 R$                         -    

AgroaçaÍ 14.000,00 
  

9.000,00  R$           9.000,00  

SEBRAE – 
Manejo do 
Abacaxi 

235.997,50 
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N
e

m
e

t-
R

H
 

CESTE - 
Monitoramento 
QualiÁgua 

2.206.447,50 
  

654.631,15  R$        654.631,15  

CESTE - 
Monitoramento 
Hidrossed. 

1.815.658,68 
  

200.333,28  R$        200.333,28  

N
u

ta
 VALEC - 

SALTFENS 
4.490.397,81 776.743,18 

  
 R$        776.743,18  

CESTE - 
Saltestreito 

5.722.960,50 
  

200.000,00  R$        200.000,00  

N
u

d
am

 

CESTE - Educação 
Ambiental 

3.304.986,23 
  

572.510,40  R$        572.510,40  

CNPq - 
Agricultores 
Experimentadore
s 

60.892,36 60.892,36 
  

 R$          60.892,36  

 

- - - - - - M u
s

e
u

 

In
ic

ia
çã

o
 

C
ie

n
tí

fi
ca

 PIBIC - Iniciação 
Científica 

159.240,00 159.240,00 
  

 R$        159.240,00  

PIBITI - Inovação 
Tecnológica 

12.480,00 12.480,00 
  

 R$          12.480,00  

Sub Total (R$) 22.581.164,07 

 

1009355,5 

 

345.083,04 

 

1636474,8 

 

R$ 2.990.913,41 

 

TOTAL GERAL 28.562.990,89 
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ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

Convênios e Contratos -Convenio Embrapa/Unitins para o melhoramento do Arroz 

-Convênio Embrapa/Seagro/Ruraltins/Unitins para Transferência de 

Tecnologia para consolidação de uma Agricultura com baixa emissão de 

carbono no Tocantins (ABC-TO) 

-Aditamento do PAC Embrapa 2009 e 2010 

-Aditamento Consórcio Estreito 

-Aditamento Valec 

-Aditamento Rede AgriRocha 

-Termo de Cooperação Técnica CIMAM/Unitins 

-Elaboração de Minuta de cooperação técnica Universidade de São Paulo 

(USP) para estudos em biodiversidade e clima 

Parcerias -Criação da Rede Tocantinense de Inovação – RTI  

- Processo de Constituição e de Incubação de Cooperativa de Produção e 

Comercialização de Pescado em Porto Nacional, Brejinho, Ipueiras, 

Lajeado, Tocantínea e Miracema 

Produtos e Divulgação -Disponibilização via internet de previsão do tempo para 139 municípios 

com até sete dias de antecedência - Boletins meteorológicos semanais e 

Trimestrais  

Capacitações, Cursos, 

Oficinas e Palestras e dia 

de campo 

- Curso: Técnicas Agronômicas sobre a Cultura da Mandioca 

- Curso: Hidrossedimentologia prática 

- Curso: Instrumentação agrometeorológica 

- Curso: Ordenha Higiênica 

- Curso: Erosão e transporte de sedimentos em bacias hidrográficas 

- Curso: Monitoramento da Qualidade da água para fins de irrigação 

- Curso: Fortalecimento do Sistema Estadual de Dados Meteorológicos 

por Meio de Capacitação Técnica. IFTO / UNITINS / NATURATINS. Para 

servidores da SEAGRO. 

- Curso: Monitoramento Quantitativo e Qualitativo das Águas; 

- Curso: Processo Erosivos. Engenharia Ambiental – 20 anos. UFT. 

Palmas. TO. 

Quadro 32 - Síntese das Atividades-Meio Desenvolvidas pela PRPPG 
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- Minicurso: Cadeia Produtiva da Mandioca 

- Oficina de gestão de Colônia de Pescadores 

- Clínicas tecnológicas: Manejo de Plantas Daninhas em sistemas de 

cultivo familiar e de baixo investimento. 

- Dia de Campo para todas as associações de produtores de mel sobre o 

uso de equipamentos, coleta e manuseio de própolis 

- Palestra: Incremento de novas tecnologias para colheita de própolis e 

mel 

- Palestra: Como agregar valor aos produtos derivados da apicultura 

- Palestra: Como fazer o manejo correto dos produtos derivados da 

apicultura 

- Palestra: Resultados de Pesquisa com a Cultura da Mandioca nos 

últimos anos 

- Palestra: Potabilidade da Água e doenças de veiculação hídrica - 

proferida por Idelina e Nayara na Escola Municipal Marcos Freire, Palmas 

– TO. 

- Palestra: Resgate histórico da criação do Curso de Engenharia 

Ambiental. Engenharia Ambiental – 20 anos. UFT. Palmas. TO. 

- Palestra: Pesquisa com a Cultura da Mandioca no Estado do Tocantins 

Atividades Educativas e 

científicas para a 

Comunidade e Grupos 

Organizados 

- Visitas de estudantes de Pós-Graduação do  Instituto de Botânica de 

São Paulo, UFG, UNB e USP, para consulta ao acervo científico do 

Herbário HUTO da UNITINS. 

Visitas organizadas mensalmente para os alunos da rede pública e 

privada do Tocantins junto à UnitinsAgro, Museu de Zoologia e Nuta 

- Visita ao Herbário, Coleção Entomológica, Viveiro de mudas, 

Laboratório de Mel, no Complexo de Ciências Agrárias, por estudantes 

de rede pública e privada de ensino. 

- Visita dos alunos do Pronatec às Unidades de pesquisa do Complexo de 

Ciências Agrárias. 


