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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO NAEA 

2013-2016 

 

OBJETIVO: 

 

Contribuir para a inserção da UFPA na região amazônica não só como 

universidade formadora de recursos humanos e produtora de conhecimento 

científico, mas, também, como promotora do desenvolvimento regional 

sustentável e empreendedora da cidadania. 

 

 

Para se atingir o objetivo do plano o NAEA desenvolverá os seguintes 

programas e ações complementares. 

 

 

PROGRAMAS 

1. PROGRAMA DE PESQUISA E EXTENSÃO PARA PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E DA 

CIDADANIA NA AMAZÔNIA 

 

Objetivos: 

 

a. Inserir o NAEA em novo padrão referente a interação entre ciência, 

tecnologia e sociedade na Amazônia, de acordo com as exigências do 

século XXI, que possibilite a integração entre: formação de recursos 

humanos, pesquisa com foco em problemas sociais relevantes e extensão 

desse conhecimento tanto para a sociedade quanto para o Estado, visando 

subsidiar a construção de uma sociedade mais justa e um meio ambiente 

mais saudável na Amazônia. 

 

b. Consolidar a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão pela congregação de 

projetos de inserção social que referenciem a importância do NAEA no 

desenvolvimento local e regional no âmbito do espaço amazônico. 

 

 

PROJETOS  

 

1.1 Sociedade Cidadã  

Objetivos:  

 

a. Apoiar a sociedade amazônica, em geral, e a paraense, em particular, 

a empreender as mudanças sociais almejadas, através da produção do 

conhecimento e do apoio para o fortalecimento das instituições locais 
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na elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento sustentáveis ( 

e projetos de extensão multi, inter e transdisciplinares) e na 

governança de políticas públicas nas regiões e municípios 

socioambientalmente mais vulneráveis, bem como naquelas que 

estão sujeitas a implantação de grandes projetos (exemplo, Belo 

Monte).  

 

b. Possibilitar a organização e ação integrada dos grupos e projetos de 

pesquisa e extensão a fim de assegurar ao NAEA a sua referencia 

nacional e internacional, inclusive com a ampliação de convênios e 

parcerias com instituições internacionais de grande reconhecimento 

acadêmico e de investigação científica, notadamente na Pan-

Amazônia, para promoção de ações socialmente relevantes. 

 

c. Dinamizar as ações da Incubadora de Políticas Públicas da 

Amazônia, coordenada pelo NAEA, através da participação de 

professores comprometidos com a mudança social nos projetos que 

vierem compor o Plano de Ações da Incubadora do Pará, visando 

aumentar a consciência coletiva. 

 

1.2 Território Sustentável 

Objetivos:  

a. Adotar um território no estado do Pará (município ou microrregião) 

como espaço prioritário para promoção de atividades de pesquisa e 

extensão, visando contribuir para a melhoria dos indicadores 

socioambientais, através de parcerias com as instituições locais e 

aplicação prática dos paradigmas modernos do desenvolvimento 

regional. 

 

b. Possibilitar aos alunos e professores um laboratório de pesquisa e 

extensão real, de acesso factível, que possa ser o espaço de realização 

dos trabalhos de campo das disciplinas dos Programas de Pós-

Graduação do NAEA e de outras ações de cooperação técnica e 

científica, visando servir de paradigma para a gestão publica do 

desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
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2 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

PROJETOS/AÇÕES 

2.1 Gestão Colegiada 

 

Objetivos: 

 

a. Implantar a gestão colegiada, através da instituição do Conselho Gestor 

do NAEA, a ser composto pela direção e pelos coordenadores 

acadêmicos e técnico-administrativos, com reuniões quinzenais 

regulares. 

 

b. Possibilitar uma interação entre todos os setores do núcleo, como por 

exemplo, biblioteca com a livraria, setor de comunicação e eventos, bem 

como proporcionar visibilidade institucional do NAEA, agilidade dos 

processos administrativos nos tempos pré-estabelecidos e nos prazos 

vigentes. 

 

c. Estimular ações integradoras entre as três categorias: servidores T.A, 

servidores, docentes e alunos. 

 

d. Organizar regulamente reuniões entre os coordenadores de cursos (Latu e 

Stricto Sensu) para tratar questões do NAEA. 

 

e. Estabelecer mecanismos de transparência da gestão e da utilização dos 

recursos financeiros da unidade.  

 

 

2.2 Modernização de Equipamentos e Instalações 

Objetivos:  

 

a. Melhorar o desempenho das atividades, bem como a saúde dos 

servidores. 

 

b. Modernizar dos Equipamentos de Informática e de Segurança 

 

c. Aquisição de gerador para sanar problemas com as constantes 

faltas de energia;  

 

d. Melhoria das instalações e da acessibilidade para os portadores de 

necessidades especiais (salão de eventos). 
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2.3 Manutenção de Ativos Fixos, Equipamentos e Instalações 

Objetivos: 

a. Manutenção completa do telhado do prédio do NAEA, 

com substituição de telhados antigos e fracos. 

 

b. Manutenção e limpeza permanente da área externa do 

prédio e da rede de esgoto e hidráulica do NAEA. 

 

c. Limpeza e manutenção do ar-condicionado e outros 

equipamentos do NAEA.  

 

d. Manutenção da rede elétrica total do NAEA 

 

 

3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES    

 

           PROJETOS/AÇÕES 

 

1. Ativação da Coordenadoria de Comunicação visando manter 

sistema de comunicação interno e externo efetivo, inclusive com 

a divulgação das decisões e operações emanadas do Conselho 

Gestor e da Direção. 

 

2.  Reativação e Dinamização do Conselho Editorial do NAEA 

 

3. Redinamização do Prêmio NAEA de Teses e Dissertações 

 

4. Melhoria da infraestrutura do setor de Editoração e contratação 

de 1 bolsista. 

 

5. Criação da política de difusão cientifica do NAEA, incorporando 

estratégia de inserção nacional a partir de publicação para 

grandes públicos, bem como estabelecimento de critérios para a 

definição de publicação de livros com recursos da Unidade. 

 

6. Efetivação da coordenação de publicação responsável pela 

Editora, Papers do NAEA e pela Revista (verificar a possibilidade 

de uma função gratificada com o Reitor) 

 

7. Consolidação dos Papers do NAEA como períódico de 

divulgação científica, com o mesmo status, natureza e 

regularidade de publicação, em nível eletrônico, dos Novos 

Cadernos do NAEA. 
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8. Construção de efetiva de um site trilíngue das informações base 

(core) de cada programa e do núcleo, e de áreas interativas de 

divulgação científica e das várias participações dos professores e 

alunos que permitam o acompanhamento das ações dos PPG. 

 

AÇÕES COMPLEMENTARES 

1. Homologação do projeto de regimento do PPLS. 

2. Tornar obrigatório a cobrança de um percentual para o NAEA resultante de 

consultorias, assessorias, serviços prestados etc. desde que com recursos 

externos. 

 

3. Apoiar a implantação e dinamização das ações do Museu do Açaí; a equipe que 

está à frente vem trabalhando em projetos, tem viabilizado os seminários do dia 

internacional dos museus (18/05) e outras programações; o que se precisa de 

imediato é: * a garantia de regularização oficial no contexto da UFPA; * a busca 

de espaço provisório p a instalação imediata; * a liberação de um recurso inicial 

para se iniciar a produção/aquisição do acervo; * a viabilização de um terreno 

em local apropriado e acessível para a construção do prédio do Museu; * 

montagem de projeto com vistas à captação de recursos para a construção do 

prédio etc.  

 

 

OUTRAS SUGESTÕES 

1. Criação e implantação de uma ou duas estações científicas na Amazônia 

(alojamento, salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, transporte fluvial ); 

o NAEA já está muito atrasado quanto a isso; talvez, uma em Breves ou em 

Afuá, no Marajó; e, se houver “gás”, outra na fronteira Brasil-Bolívia e Peru; tal 

proposta precisará ser depois detalhada; mas a ideia é abrir oportunidades fora 

de Belém aos alunos do NAEA e tb. aos profs. e a pesquisadores convidados. 

 

SUGESTÕES A SEREM APRECIADAS PELOS COLEGIADOS ACADÊMICOS 

1) Mais comprometimento dos professores com as atividades acadêmicas, como 

aulas, cumprir o calendário das aulas, conforme estipulado nas reuniões do 

colegiado.  
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2) Presença efetiva dos coordenadores nas secretarias dos programas de pós-

graduação para cumprimento da carga horária das suas atividades 

administrativas. 

 

3) Fazer convênios com órgãos externos a UFPA para a oferta de cursos a nível de 

especialização, assim como, oferta de cursos de especialização na modalidade à 

distância. 

 

4) Mais comprometimento dos coordenadores dos cursos de pós-graduação. 

 

5) Potencializar o debate a ser realizado proximamente com os professores do 

NAEA para a definição dos “sistemas de conhecimento” ou áreas. Definir quais 

deveriam ser as metas dos diferentes “sistemas ou áreas” de conhecimento para 

alcançar no futuro a nota 6 da CAPES. 

 

6) Reforçar mestrado e doutorado 

 

7) Inserção efetiva nos curso de graduação, inclusive com oferta de disciplinas 

optativas regulares por todos os professores/pesquisadores lotados no NAEA. 

 

8) Elaborar e divulgar plano de metas trimestral dos programas de pós-graduação 

detalhando ensino, produção acadêmica, previsão de viagens e motivação das 

mesmas, disponibilizando a alunos e colegas esta informação e colocando no site 

como forma de divulgação científica e prestando contas das ações de interação 

com outras instituições, que não são desprezíveis no Núcleo. Nesse plano 

deveriam estar indicadas as formas de apoio disponíveis para apresentação de 

trabalhos, representação em reuniões de associações acadêmicas, junto às CA da 

CAPES, tradução/publicação, prêmios aos melhores trabalhos, etc. 

 

 


