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14 a 18 de maio/2018
Auditório da ReitoriaUniversidade do Estado do Pará

Rua do Una,156-Belém- Pará-Brasil-Telégrafo

Fone: (91) 32992200 - www.uepa.br



14 de maio (segunda-feira)
8h  Credenciamento 
8h30  Abertura do Evento: Cerimônia de Posse e Recondução dos  
coordenadores de Campi da UEPA
Mesa de Abertura: 
- Prof. Rubens Cardoso da Silva – Reitor da UEPA
- Prof. Clay Anderson Nunes Chagas – Vice-Reitor 
- Profª Ana da Conceição Oliveira – Pró-Reitora de Graduação - PROGRAD
- Prof. Renato da Costa Teixeira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação - 
PROPESP
- Profª Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira – Pró-Reitora de Extensão - PROEX
- Prof. Carlos José Capela Bispo – Pró-Reitor de Gestão e Planejamento - 
PROGESP
- Prof. Anderson Madson Oliveira Maia - Diretor do Centro de Ciências Sociais 
e Educação (CCSE)
- Profª Vera Regina da Cunha Menezes Palácios - Diretora do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
- Profª Eliane de Castro Coutinho - Diretora do Centro de Ciências Naturais e 
Tecnologia (CCNT)
10h - 12h  Conferência Magna: “A Universidade e seus desafios – Gestão e 
Integração” - Prof. Rubens Cardoso da Silva, Reitor da UEPA
Intervalo – Almoço
14h  Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEPE
15h30 - 16h30  Assessoria de Comunicação - Ascom 

15 de maio (terça-feira)
8h  Apresentação da PROGRAD; DDE e DAA
9h - 12h  Apresentação PROGESP; DGP e DARM
Intervalo – Almoço
14h  PROGESP; DAS; DIPE e DARF
16h  Apresentação PROPESP; Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação
17h - 18h  Apresentação PROEX; Diretoria de Extensão e Planetário

16 de maio (quarta-feira)
8h  DEC e DCA – colações de grau
9h - 12h  Dinâmicas de auto-conhecimento e gestão de pessoas – Prof. 
Rubens Cardoso e Profª Mariana Carneiro
Intervalo – Almoço
14h  Controle Interno e Procurador Institucional 
16h - 17h30  Palestra “Visão Gerencial baseada em fatos e dados” - Profª. 
Mariana Carneiro

17 de maio (quinta-feira)
14h  Procuradoria Jurídica - PROJUR
15h - 17h  Palestra "A Estrutura Organizacional da UEPA" - Prof. Clay Chagas 
- Vice-Reitor da UEPA
 

18 de maio (sexta-feira)
8h - 11h30  Relatos: apresentação dos Campi UEPA
Intervalo – Almoço
14h - 17h30  Relatos: apresentação dos Campi UEPA

PROGRAMAÇÃO
Local: Auditório da ReitoriaAs mudanças no ambiente não são novidades para a UEPA, quer pela 

forma da gênese de sua estruturação, decorrente da fusão de organiza-
ções formais pré-existentes, quer pela natureza dinâmica do conheci-
mento, constituinte basilar dos serviços públicos que presta à socieda-
de! Embora isso seja um fato, não podemos afiançar se no decorrer do 
tempo fomos institucionalmente contemporâneos às mudanças ou se 
estivemos sempre a reboque das mesmas. Aliás, fora do âmbito da 
ciência a UEPA não poderia estar à frente desse processo: transforma-
ções ocorrem celeremente em toda parte da sociedade brasileira.

Para o (a) Gestor (a) de um Campus Universitário que a cada ano recebe 
um contingente de novos acadêmicos, essa perspectiva de mudanças 
pode ser angustiante; porque além da revolução do conhecimento, a 
revolução do comportamento afeta diretamente a sua ação gerencial! 
Não se trata apenas de buscar ao mesmo tempo a adaptação a uma 
vasta transformação estrutural - maior flexibilidade, adotar inovações e 
ações empreendedoras, dentre outras – mas resolver questões vitais, 
produzindo resultados válidos distinguindo menor peso às questões 
subordinadas e maior dedicação às subordinantes estratégicas.

Questões relacionadas com a redução de recursos 
orçamentário/financeiros, crescimento da EAD privada, aumento das 
vagas públicas no cômputo estadual, adesão ao ENEM, desenvolvi-
mento sustentável, competitividade sistêmica, novo PDI, taxa anual 
de evasão, Programas Pará 2030 e Brasil 2030, Plano Nacional de 
Educação 2014-2024, interiorização e criação de novos cursos, 
dentre outras, colidem com a nossa visão institucional e deixam 
subjacente um descompasso entre a nossa estrutura, a tecnologia 
que utilizamos, a quantidade/qualidade dos nosso capital 
humano/intelectual, o grau de emparceiramento em cada Campus, a 
vinculação com as políticas de Governo e as necessidades impostas 
pelas transformações por que passa a sociedade, nos orientando a 
trabalhar cada vez mais com fatos e dados, sem os quais a resolução 
das questões subordinantes estratégicas será elevada à categoria do 
inatingível.

Como já ressaltado na Capacitação Inicial de Gestor de Campus 
Universitário (maio/2014), tal situação, por si só, exige da UEPA um 
esforço redobrado de sintonia e contemporaneidade. E, além disso, 
uma boa visão de futuro que permita que nossas ações sejam precedi-
das e presididas por cálculos precisos ou de imprecisão pouco signifi-
cativa que tragam subjacente uma baixa tolerância ao erro. De mais a 
mais, éramos até pouco tempo “Licenciaturas e Medicina” e não 
tínhamos um ambiente social em mutação que precisamos sentir e 
compreender.

Por tudo isso, os passos e pontos-chaves que haveremos de desen-
volver a fim de ajustarmos nossas ações às “Tendências da Educação 
Superior para o Século XXI” devem considerar a superação de desafios 
de direção, descoberta e destino de nossa intenção estratégica (visão 
e missão) e reconhecer, em cada um dos (as) Gestores (as) dos 20 
Campi, a contribuição essencial para sua concretização. Inobstante, 
todos nós, operadores da educação, precisamos entender a ligação 
entre o que fazemos e a concretização da nossa missão e achar, a 
cada dia, objetivos emocionalmente propulsores desse mister!

Qualificar os (as) Coordena-
dores (as) (Geral e Adminis-
trativo) dos 15 Campi interio-
rizados, em procedimentos 
práticos, administrativos e 
gerenciais, propiciando uma 
reflexão crítica sobre o 
desempenho operacional da 
UEPA, quanto à qualidade 
(segurança, custo, atendi-
mento, etc.), a abrangência, o 
atendimento e o cumprimen-
to de sua missão institucional.

O encontro se processará de 
forma participativa, possibili-
tando que os participantes 
construam cenários, façam e 
desfaçam contextos e 
ajustem suas percepções. O 
ponto focal é a obtenção de 
qualidade em nossos serviços 
e produtos. O Encontro será 
coordenado pela Profª Drª 
Mariana Carneiro, CODEPE e 
Gabinete da Reitoria.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVO

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA


