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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Desenvolvimento do Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos (NAEA), elaborado em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2011-2015) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). 

O PDU foi concebido de forma a auxiliar o cumprimento da missão institucional 

que é de “Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a 

formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável”.  

Neste PDU estão inseridas as metas para os anos de 2015-2018, disponibilizando 

para esta unidade um instrumento de gestão contínuo. Dentre as metas ressalta-se a mais 

importante que consiste na criação do Instituto de Altos Estudos Amazônicos (iNAEA).  

 

 

Belém (PA), 13 de outubro de 2014 

 

 

Durbens Martins Nascimento 

 Diretor Geral do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 
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INTRODUÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) 

trata do desdobramento da estratégia da universidade por meio de um planejamento 

tático, traduzindo os objetivos gerais e as estratégias da alta administração em objetivos 

e metas mais específicas e claras para as unidades (Gráfico 01). 

 

 

Gráfico 01: Níveis de atuação do planejamento na UFPA 

O referido plano foi desenvolvido com base nos modelos sugeridos pela Pró-

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), com as 

adequações necessárias para que esteja de acordo com as características desta unidade. 

Este PDU apresenta as metas e as ações que serão priorizadas por meio da 

potencialização dos recursos disponíveis e necessários para o alcance dos objetivos 

contidos neste documento. 
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1. Histórico 

A Universidade Federal do Pará foi criada pela Lei nº 3.191, de 02 de julho de 

1957, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos é uma das unidades acadêmicas da 

UFPA. É um órgão interdisciplinar, com autonomia acadêmica e administrativa, que 

tem como objetivo proporcionar o ensino de pós-graduação e a realização de pesquisa e 

de extensão por meio de programas multi, inter e transdisciplinares. 

O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos tem como objetivos fundamentais o 

ensino em nível de pós-graduação, visando em particular a identificação, a descrição, a 

análise, a interpretação e o auxílio na solução dos problemas regionais amazônicos; a 

pesquisa em assuntos de natureza socioeconômica relacionados com a região; a 

intervenção na realidade amazônica, por meio de programas e projetos de extensão 

universitária; e a difusão de informação, por meio da elaboração, do processamento e da 

divulgação dos conhecimentos científicos e técnicos disponíveis sobre a região. 

Para alcançar os seus objetivos, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos realiza 

políticas de ensino, pesquisa e extensão em consonância com as diretrizes dos projetos 

político-pedagógicos de suas subunidades acadêmicas, observados o Estatuto e o 

Regimento Geral da Universidade. 

Os dirigentes desta unidade são apresentados no Quadro 01, de acordo com o 

período de cada gestão: 

NOME DIRIGENTE PERÍODO DA GESTÃO 
Armando Dias Mendes 1970 – ago. 1973 

José Marcelino Monteiro da Costa set. 1973 – jun. 1983 
Manoel Pinto da Silva Júnior jul.1983 – jun. 1985 
Raymundo Heraldo Maués 5 jul. 1985 – 31 ago.1989 
Raul da Silva Navegantes 1 set. 1989 – 15 set. 1992 

Mário Nazareno Noronha Faria e Souza 16 set. 1992 – 13 out. 1992 
Francisco de Assis Costa 14 out. 1992 – 19 nov. 1996 

Edna Maria Ramos de Castro 20 nov. 1996 – 21 nov. 2000 

Luis Eduardo Aragón Vaca 22 nov. 2000 – 17 dez. 2004 

Edna Maria Ramos de Castro 18 dez. 2004 – 21 jan. 2009 

Armin Mathis 22 jan. 2009 – 31 jan. 2013 

Fábio Carlos da Silva 01 fev. 2013 – 01 fev. 2014 

Durbens Martins Nascimento 21 fev. 2014 - atual 

Quadro 01: Histórico dos dirigentes da unidade 

 

Os fatos históricos relevantes de implementação e desenvolvimento da unidade 

são apresentados abaixo ordenados cronologicamente:  
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 1968 – Reforma Universitária; 

 1969 – Aprovação do Plano de Reestruturação da Universidade Federal 

do Pará; 

 1970 – Criação do grupo de trabalho para a elaboração do Programa de 

Atividades do NAEA; 

 1972 – Aprovação do primeiro Regimento Interno do NAEA; 

 1973 – Realização do Programa Internacional de Treinamento em 

Projetos de Desenvolvimento de Áreas Amazônicas (FIPAM I); 

 1977 – Criação do Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 

Desenvolvimento (PLADES); 

 1994 – Criação do Curso de Doutorado em Desenvolvimento do Trópico 

Úmido (DTU); 

 2012 – Criação do Curso de Mestrado em Gestão Pública; 

 2013 – Programa de Extensão Universitária do NAEA; 

 2014 – Deliberação da Congregação para a criação do Instituto de Altos 

Estudos Amazônicos (iNAEA). 

1.1 A conjuntura histórica que impôs o planejamento 

O contexto sociopolítico dos anos 70 do século passado no Brasil e no mundo 

exigia, dos governos e das sociedades, alternativas aos impasses inerentes ao modelo de 

desenvolvimento configurado a partir da exploração impiedosa dos recursos naturais 

dimensionado do PIB; e, principalmente, das dificuldades oriundas dos países 

periféricos em apresentar solução para os impasses ao crescimento econômico, na 

condicionante periférica, subordinada aos termos de troca ditados pelos Estados e 

corporações dos países centrais. Alemanha, EUA, Inglaterra, França e Itália, que haviam 

experimentados um boom desenvolvimentista nos Pós-Guerra, estavam agora 

mergulhados na estagnação econômica.  

 Simultaneamente, na América Latina e na Ásia, a realidade era diferente. Alguns 

países destes continentes mostravam-se na contracorrente dessa tendência. O Japão com 

altos índices de crescimento do PIB, chegando a 7% ao ano na década de 70. Os 

chamados tigres asiáticos iniciando a onda desenvolvimentista numa trajetória singular 
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calcada fortemente em pesados investimentos públicos em educação e qualificação 

profissional. E o Brasil, inserido numa onda de crescimento, embora centrado no eixo 

Sudeste e Sul do Brasil com graves consequências sociais e ambientais para outras 

regiões, produziu um esforço de crescimento econômico com enormes perdas para os 

objetivos da diminuição das desigualdades regionais em âmbito nacional. 

Neste contexto, a Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), órgão da ONU fora criado para promover estudos sobre o desenvolvimento 

na América Latina, sugere a intervenção estatal para o desenvolvimento como 

possibilidade de romper com a dependência econômico-financeira tida como obstáculo 

ao desenvolvimento no continente. 

Recolocando o Estado para superar as desvantagens econômicas no que tange às 

relações de trocas assimétricas entre o centro consumidor de matérias-primas e 

exportador de manufaturados, de um lado, e os países periféricos alocados como 

exportadores de matérias-primas e consumidores de bens de consumo, de outro, a 

CEPAL  produz diagnósticos indicando a solução ao desenvolvimento via processo de 

industrialização pesada com enormes investimentos públicos. 

Com efeito, a crença na formação e ampliação de massa crítica capaz de 

articular-se com a burocracia para a meta do planejamento do desenvolvimento é a 

estratégia adotada para que governos e sociedades recolocassem a solução do 

planejamento estatal, em voga desde o fim da 2ª Guerra na Europa e nos EUA, e delegar 

as universidades, dentre outras instituições de pesquisa, a reflexão científica sobre o 

problema de pensar o desenvolvimento. 

Na Amazônia, uma escala institucional com teias conectadas aos centros do 

poder mundial, sem um tratamento prioritário por parte de sucessivos governos 

nacionais e estaduais desde o século XVIII no que se refere a integrá-la de forma 

simétrica na rede nacional de desenvolvimento e considerando suas particularidades 

sociais e ambientais, o governo, em contexto de vigência de regras limitantes para o 

exercício da democracia, lança, na década de 70 do século XX, um conjunto de políticas 

econômicas com o objetivo de enquadrar a região ao circuito de poder do grande capital 

financeiro internacional associado a grandes empresas nacionais. 

Os problemas, as soluções e a crença inabalável no planejamento requerem das 

universidades, em particular as da Região Amazônica uma tomada de posição quanto ao 

processo em curso de intervenção governamental  com vistas a explicar a natureza dos 

processos que limitam o desenvolvimento e as consequências daí derivadas na 
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Amazônia. Este ambiente se reflete nas decisões institucionais das universidades e, 

entre elas a UFPA. 

Paralelamente, na esfera acadêmica a interdisciplinaridade dava seus primeiros 

passos. Georges Gusdorf, em 1961, apresenta pesquisa sobre as chamadas Ciências 

Humanas, pesquisa esta encomendada pela UNESCO com o objetivo de recomendar 

uma ação integradora entre as diversas disciplinas científicas em processo permanente 

de especialização. Em 1970, realizou-se um seminário sobre interdisciplinaridade e 

transdisplinaridade. Este culminou com um congresso internacional sobre o mesmo 

título ocorrido em Nice, na França, no mesmo ano. Com este tema, os 21 representantes 

de países da OCDE, dentre estes Georges Gusdorf Jean Piaget, Andre Lichnerowicz e 

Macel Boisot, concluem pela necessidade de definição e popularização dos conceitos de 

pluri/disciplinaridade, inter/disciplinaridade e trans/disciplinaridade. Isto marca o 

surgimento de um novo paradigma naquela definição de Thomas Khun. 

Outro nome importante deste movimento intelectual nesta direção é Hilton 

Japiassú que introduz o debate no Brasil em 1977 com o livro “Interdisciplinaridade e 

patologia do saber”, utilizado por gerações de professores da disciplina Metodologia 

Interdisciplinar no mestrado e no doutorado do NAEA. Na visão de Japiassú, a 

interdisciplinaridade se caracteriza por um movimento de especialistas em projeto que 

preconiza intersubjetividade  e associa amplitude na investigação, profundidade na 

busca da teia causal e síntese na perspectiva integradora do conhecimento. 

 

1.2 A criação de uma instituição para pensar a Amazônia 

Como consequência, a Pró-Reitoria de Planejamento da UFPA na gestão do 

reitor Aloysio da Costa Chaves (1969-1973), articula a criação de um núcleo 

interdisciplinar para pensar o planejamento do desenvolvimento. Na gestão do professor 

Armando Mendes (1924-2012) à frente desta Pró-Reitoria, que nos legou uma reflexão 

singular sobre o desenvolvimento sustentável regional e questões mais amplas sobre o 

meio ambiente, coube a tarefa de propor a criação do NAEA. 

O NAEA foi fundado em 1973 como uma unidade acadêmica autônoma na 

estrutura da UFPA centrada no ensino de pós-graduação, na pesquisa e na extensão. 

Movia os fundadores do NAEA dentre estes o professor Marcelino Monteiro, a ideia de 

que a Amazônia necessitava de um centro de excelência que congregasse pesquisadores 

de vários departamentos (Sociologia, Geografia, Economia e outras áreas) e que 

estivesse acessível a estudantes e pesquisadores de universidades nacionais e do 
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exterior, com o objetivo de produzir uma reflexão sobre as particularidades da realidade 

amazônica. 

O primeiro programa institucionalmente organizado foi o Programa Lato Sensu 

com o Curso de Especialistas em Áreas Amazônicas, o conhecido FIPAM, que formou 

ao longo de 4 décadas centenas de especialistas, contou com alunos da Venezuela, do 

Equador, da Colômbia, da Bolívia e do Peru. 

Em 1977, o NAEA implantou o Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento 

(PLADES), o primeiro mestrado interdisciplinar na Região Amazônica, voltado para a 

formação de mestres em planejamento do desenvolvimento. Em 1994 implantou-se o 

primeiro doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PDTU), 

atualmente denominado PPGDSTU (conserva o mesmo nome) que possui o conceito 05 

na avaliação da CAPES, sendo uma referência no desenvolvimento regional no Brasil e 

no exterior. Nessa perspectiva de formação de quadros para a Amazônia em 2012 foi 

criado o Mestrado Profissional em Gestão Pública, a partir da experiência de duas 

turmas especiais para técnicos da universidade e de duas especializações nessa linha de 

Administração Pública. Este curso ainda não tem egressos, nem foi avaliado pela 

CAPES, no entanto, apresenta não somente uma grande demanda por parcerias com 

órgãos públicos regionais, mas também por parte do público em geral. Apesar das 

dificuldades iniciais na consolidação de seu corpo permanente, no corrente ano, e, dada 

a grande demanda, abriu duas turmas, uma em Belém e outra em Breves. 

O feito da criação da dimensão internacional do NAEA e de sua perspectiva de 

formar recursos humanos de alto nível para intervir como agente na mudança social na 

região amazônica se consolida com a criação da Associação de Universidades 

Amazônicas (UNAMAZ), com objetivo de fortalecer o intercâmbio e a cooperação 

entre os países amazônicos. A rede é formada por 57 instituições de ensino e pesquisa 

dos 8 países da Pan-Amazônia: Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, , Guiana 

e Suriname e Brasil. 

O balanço da evolução e consolidação da perspectiva interdisciplinar do NAEA 

é demonstrado por números que servem de indicadores do seu significado para o 

desenvolvimento regional sustentável. O Mestrado em Planejamento do 

Desenvolvimento teve estimadamente 380 dissertações defendidas até 2014. Ao passo 

que no Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido desde 1994, 

quando recebeu a primeira turma de alunos, até 2014, 135 discentes obtiveram o título 

de doutor. 
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Assinala-se como parte da trajetória virtuosa do NAEA o papel extraordinário de 

catalisador da pós-graduação na Amazônia. Além da formação individual na sede 

Belém, o PPGDSTU estendeu, através de 2 Dinter, a formação acadêmica para outros 

estados desta região como foi o caso do Amapá e de Rondônia e 2 Minter: um em 

Santarém-PA e o outro, em Imperatriz-MA. 

 

1.3 A permanente busca pela cooperação científico-tecnológica: o NAEA para 

século XXI 

Pelo esforço de integração  da pós-graduação na Amazônia Legal, o NAEA 

participa do Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação e Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia do qual se originou a Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia (IPPA).  

De acordo com informações deste site, a Incubadora é concebida como um 

mecanismo institucional de articulação entre as universidades, institutos de pesquisa, 

governos e setor produtivo da Amazônia, que tem como missão contribuir para a 

concepção, formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável para a Região, seus estados e municípios, apoiadas no 

conhecimento científico, nos saberes tradicionais e na participação qualificada dos 

atores regionais. 

A IPPA, através da academia e dos institutos de pesquisa a ela filiados, busca 

compatibilizar, integrar e consolidar os estudos dos fenômenos socioeconômicos, 

político-institucionais e ambientais da Amazônia, a nível macro, meso e 

microrregional, com o propósito de contribuir para: 

-  o debate dos problemas econômicos, sociais e ambientais da Amazônia; 

 - a sistematização das informações produzidas no âmbito dos grupos de pesquisa 

filiados ao Fórum; 

 - o acompanhamento e avaliação das políticas públicas na Amazônia, seus estados e 

municípios; 

- a formulação de políticas de desenvolvimento regional e outras políticas públicas; 

- a geração e transferência de métodos e técnicas modernas de gestão pública;  

- a produção e transferência de tecnologias sociais para comunidades urbanas e rurais 

excluídas do mercado formal de trabalho na Amazônia. 
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Em 2013, foi implantado o Programa de Extensão do NAEA conectado ao 

PPGDSTU (mestrado e doutorado), ao Programa Lato Sensu e ao Programa de Pós-

Graduação em Gestão Pública. 

As linhas centrais deste programa visam aproximar a pesquisa produzida no âmbito 

destes programas e os diversos segmentos sociais, ao mercado e aos governos.  

Destacam-se as diretrizes contidas em vários programas e projetos de várias 

instâncias de fomento, entre elas a CAPES e o CNPq, que induzem os requisitos da 

extensão em seus editais. Contudo, a extensão no NAEA não responde apenas a esta 

demanda permanente pela disseminação do conhecimento, de práticas e de tecnologias 

sociais. Assim, o programa revela uma percepção dos atuais dirigentes no sentido de 

subsidiar governos e sociedade com ferramentas capazes de solucionar problemas 

sociais, e recolocando o NAEA numa dimensão menos academicista e mais inserido no 

contexto regional por meio de projetos e programas de extensão. Estabelece-se assim 

como precursor da chamada terceira missão das universidades com o seu entorno. 

Porém, sem reduzir a excelência na produção acadêmica como resultado das exigências 

do mundo pós-moderno e das demandas das agências de fomento à pesquisa. 

 

2. Organização administrativa 

A estrutura formal do NAEA é representada graficamente através do seu 

organograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02: Organograma atual do NAEA/UFPA 
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O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará, é 

uma unidade acadêmica de formação superior no nível de pós-graduação, voltada para a 

produção e difusão de conhecimento na área de desenvolvimento sustentável da 

Amazônia. É um órgão interdisciplinar, com autonomia acadêmica e administrativa, que 

tem como objetivo proporcionar o ensino de pós-graduação e a realização de pesquisa e 

de extensão por meio de programas multi, inter e transdisciplinares. 

Para alcançar os seus objetivos, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos realiza a 

política de ensino, de pesquisa e de extensão em consonância com as diretrizes dos 

projetos político-pedagógicos de suas subunidades acadêmicas, observados o Estatuto e 

o Regimento Geral da Universidade. 

 

Integram a estrutura acadêmico-administrativa do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos (NAEA): 

I – Os Colegiados Deliberativos; 

II – A Direção do Núcleo; 

III – A Secretaria Executiva; 

IV – As Subunidades Acadêmicas; 

V – A Coordenadoria de Pesquisa e Extensão; 

VI – A Coordenadoria de Planejamento e Gestão; 

VII – A Coordenadoria de Comunicação, Difusão e Promoção Científica; 

VIII – A Biblioteca Setorial José Marcelino Monteiro da Costa; 

IX – O Centro de Estudos Sul-Americano e do Caribe. 

X – O Laboratório de Análises Espaciais Prof. Dr. Thomas Peter Hurthienne. 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 

Úmido (PPGDSTU); o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (PPGGP); e o 

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (PPLS), congregando os cursos de 

Especialização ofertados pelo NAEA, são as Subunidades Acadêmicas do NAEA. 
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Registre-se a relevância do Laboratório de Análises Espaciais Prof. Dr. Thomas 

Peter Hurtienne e do Auditório Prof. Dr. Armando Mendes. 

Para maior desempenho e adequação organizacional, a unidade vislumbra a 

alteração de seu organograma a fim de se adequar ao futuro iNAEA. 

O projeto do Instituto responde à necessidade de criar uma unidade acadêmica 

que seja capaz de aglutinar pesquisadores/docentes especializados em diversas áreas do 

conhecimento adotando os fundamentos da interdisciplinaridade e do desenvolvimento 

como requisitos para recolocar o NAEA numa dimensão estratégica para se apresentar 

cientificamente, por meio da formação de pessoal altamente qualificado bem como da 

pesquisa e da extensão, como alternativa para a solução dos problemas ao 

desenvolvimento na e da Amazônia.  

Estima-se que a concepção, implementação e consolidação do iNAEA até 2018, 

fortalecerá um espaço acadêmico-institucional capaz de produzir e disseminar ideias e 

projetos a fim de alterar a trajetória dependente do desenvolvimento da região. Este 

projeto está ainda em discussão e durante o primeiro semestre do ano de 2015 pretende-

se manter rodadas de discussão e negociação com professores de outros institutos, que 

possam complementar a formação de um corpo de alta qualidade para os propósitos 

desta nova fase.  

 

Integrarão a estrutura acadêmico-administrativa do Instituto do Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos (iNAEA): 

I – Os Colegiados Deliberativos; 

II – A Direção do Instituto; 

III – A Secretaria Executiva; 

IV – As Subunidades Acadêmicas;  

V – As Faculdades 

VI – A Coordenadoria de Pesquisa e Extensão; 

VII – A Coordenadoria de Planejamento e Gestão; 

VIII – A Coordenadoria de Comunicação, Difusão e Promoção Científica; 
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IX – A Biblioteca Setorial José Marcelino Monteiro da Costa; 

X – O Centro de Estudos Sul-Americano e do Caribe; 

XI – O Laboratório de Análises Espaciais Prof. Dr. Thomas Peter Hurthienne. 

 

3. Infraestrutura física 

O NAEA está localizado na av. Perimetral, número 1 - Guamá, Belém - PA, 

Brasil, ocupando uma área total de escreva aqui a área total da unidade em metros 

quadrados 2.607,77 m², distribuídos conforme instalações abaixo:  

AMBIENTES / SALAS QTD ÁREA (m²) 

Diretoria 01 17,48 

Secretaria 01 17,48 

Diretoria adjunta 01 17,48 

Secretaria da CPE 01 17,48 

CPGA 02 34,96 
CCDC 02 34,96 

PPGDSTU 02 34,96 

PPGGP 02 34,96 

PPLS 01 17,48 

Sala de reunião 01 17,48 

Salas de aulas 4 139,84 

Salas de professores 01 17,48 

Salas de projeto de pesquisa 27 471,96 

Biblioteca 01 456,18 
Laboratório 

(Informática/Georeferenciamento) 
03 

56,75 

Auditório 01 113,76 

Miniauditório 01 42,46 

Almoxarifado 01 17,64 

Depósito 01 7 

Arquivo 01 17,64 

Banheiros 04 62,25 

Área de circulação 06 754,38 

Área de convivência 01 35.57 

Copa / cozinha 01 8,71 

Cantina 01 105 
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  2.607,77 
 

Tabela 01: Instalações do NAEA/UFPA 

Considerando uma maior adequação das instalações, mobiliário e satisfação do 

quadro de Recursos Humanos, a Unidade pleiteia aumentar o seu espaço físico para 

atender as demandas de estruturantes do novo iNAEA. Outro objetivo da Unidade é de 

elevar o número de ambientes conforme quadro abaixo.  

NOVOS AMBIENTES / SALAS QTD ÁREA (M²) 

Diretoria 01 17,48 

Secretaria 01 17,48 

Diretoria Adjunta 01 17,48 

Secretaria da CPE 01 17,48 
CPGA 02 34,96 

CCDC 02 34,96 

PPGDSTU 02 34,96 

PPGGP 02 34,96 
PPLS 01 17,48 

Diretoria da Faculdade 01 17,48 

Secretaria da Faculdade 01 17,48 

Sala de Reunião 02 34,96 

Salas de Aulas 12 419,52 

Salas de Professores 03 52,44 

Salas de Projeto de Pesquisa 54 943,92 

Biblioteca 01 456,18 

Laboratório 
(Informática/Georeferenciamento) 

03 
56,75 

Auditório 02 227,52 

Mini-Auditório 01 42,46 

Almoxarifado 01 17,64 

Depósito 02 14 

Arquivo 02 34,96 

Banheiros 08 124,5 

Área de Circulação 12 1.490,76 

Área de convivência 02 71,14 
Copa / Cozinha 02 17,52 

Cantina 01 105 

  4.371,47  
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4.Perfil do Corpo Técnico 

O corpo técnico do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos é composto pelos 

seguintes colaboradores:  

NOME DO 
COLABORADOR 

CARGO 
CLASSIFICAÇÃO SUBUNIDADE 

Albano Rita Gomes 
Assistente em 

administração 

Nível D Cátedra 

UNESCO 

Ana da Silva Santos Bibliotecária 
Nível E Biblioteca 

Ana Lucia Prado 
Técnico em 

telecomunicações 

Nível D Coordenadoria 

de Comunicação 

e Difusão 

Científica 

Benedito Aldo Lisboa 
Ferreira 

Assistente em 

administração 

Nível D Secretaria de 

apoio 

acadêmico 

Benedito Fonseca da 
Costa 

Assistente em 

administração 

Nível D Chefe divisão 

administrativa 

Carmen Dilcely da Silva 
dos Santos 

Assistente em 

administração 

Nível D Secretaria de 

apoio 

acadêmico 

PPGGP 

Claudia Virginia de 
Oliveira Santiago 

Secretária 

Executiva 

Nível E Secretaria 

Executiva 

Daniella Mota Benevides 
Assistente em 

administração 

Nível D Secretaria de 

apoio 

acadêmico 

PPGDSTU 

Elivaldo de Sousa Cristo 
Operador de 

Máquina 

Copiadora 

Nível C                                                                                                                       Divisão 

administrativa 

Fábio Braga dos Santos 
Assistente em 

administração 

Nível D Setor de 

Informática 

José Batista de Oliveira 
Santana 

Auxiliar de 

Cozinha 

Nível B Divisão 

administrativa 

José Nilberlanio Vieira 
Assistente em 

administração 

Nível D Secretaria de 

apoio 

acadêmico 

PPGDSTU 

Marcelo Lavareda Santos 
Assistente em 

administração 

Nível D Coordenadoria 

de Planejamento 

e Gestão 

Maria da paz Correa 
Saavedra 

Auxiliar de 

enfermagem 

Nível C Secretaria de 

Extensão 

Maria Silvana Chedieck Assistente em Nível D Secretária de 
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Rockas administração apoio 

acadêmico 

Raimundo Alexandre 
Moraes 

Auxiliar 

administrativo 

Nível C                                                                                                                       Secretária 

Executiva 

Roseany do Socorro 
Santos Caxias 

Assistente em 

administração 

Nível D Chefe do setor 

de editoração 

Ruthane Saraiva da Silva Bibliotecária 
Nível E Direção da 

Biblioteca 

Tabela 03: Colaboradores 

 

Quantitativo e percentual do corpo técnico por nível de classificação: 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO QTD % 

Classe A 0 0 % 

Classe B 1 6 % 

Classe C 3 16,5 % 

Classe D 11 61% 

Classe E 3 16,5 % 

TOTAL 18 100 % 

Tabela 04: Nível de Classificação do Corpo Técnico 

 

Quantitativo do corpo técnico por nível de classificação e Titulação: 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

ESPECIALISTA 
MESTRADO DOUTORADO TOTAL 

Classe A 0 0 0 0 

Classe B 0 0 0 0 

Classe C 2 0 0 2 

Classe D 5 2 0 7 

Classe E 1 2 0 3 

TOTAL 8 4 0 12 

Tabela 05: Titulação do Corpo Técnico 

 

Necessidade de expansão do corpo técnico para atender a demanda de 

implantação do novo Instituto: 

NÍVEL 2015 2016 2017 2018 

Nível Superior 1 2 4 6 

Nível Médio 0 0 0 0 

Nível Fundamental 0 0 0 0 

TOTAL     

Tabela 06: Expansão do Corpo Técnico 
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5.Perfil do Corpo Docente 

Para desenvolver suas atividades acadêmicas, administrativas e de apoio, a 

Unidade conta atualmente com um quadro de 20 (vinte) professores. 

A tabela abaixo apresenta a distribuição do quadro de docentes por curso 

ofertado/titulação do professor: 

NOME TITULAÇÃO  CLASSE NÍVEL 

Ana Paula Vidal Bastos Doutorado Associado I 

Armin Mathis Doutorado Associado IV 

Claudia de Barros e 
Azevedo Ramos 

Doutorado Associado  III 

Durbens Martins 
Nascimento 

Doutorado Associado II 

Fábio Carlos da Silva Doutorado Associado IV 

Francisco de Assis Costa Doutorado Associado III 

Hisakhana Pahoona 
Corbin 

Doutorado Adjunto  I 

Indio Campos Doutorado Associado  IV 

Josep Pont Vidal Doutorado Adjunto III 

Juarez Carlos Brito 
Pezzuti 

Doutorado Associado II 

Ligia Terezinha Lopes 
Simonian 

Doutorado Associado IV 

Luis Eduardo Aragón 
Vaca 

Doutorado Associado IV 

Maurílio de Abreu 
Monteiro 

Doutorado Associado I 

Nírvia Ravena Doutorado Associado I 

Oriana Trindade de 
Almeida 

Doutorado Associado I 

Ponciana Freire de 
Aguiar 

Doutorado Adjunto I 

Rosa Elizabeth Acevedo 
Marin 

Doutorado Associado III 

Saint-Clair Cordeiro da 
Trindade Júnior 

Doutorado Associado  IV 

Silvio José de Lima 
Figueiredo  

Doutorado  Associado I 

Simaia do Socorro Sales 
das Mercês 

Doutorado Associado I 

TOTAL 20   

Tabela 07: Perfil do Corpo Docente 
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A implementação de um ou mais cursos de graduação implicará a contratação ou 

convite de professores do quadro da UFPA na hipótese de um curso em consórcio (a ser 

discutido com os demais departamentos afins ou complementares durante o primeiro 

semestre de 2015. No entanto, independentemente do formato, um novo (ou mais de 

um) curso de graduação pode começar com a oferta de duas turmas de graduação. No 

quadro a seguir, faz-se a previsão das necessidades de expansão do corpo docente para 

atender às necessidades de implantação do Curso de Bacharelado, e isso não implica na 

contratação de um perfil de professor de pós-graduação. Alguns poderiam ser 

profissionais do mercado e/ou exclusivos da graduação: Professor pesquisador 1 e 2 

(M/D) -  perfil de professor pesquisador permanente de programas de pós-graduação 

acadêmico com mestrado e doutorado; Professor Pesquisador 3 e 4 (M/D) -  perfil de 

professor pesquisador colaborador de programas de pós-graduação acadêmico com 

mestrado e doutorado; Professor pesquisador 5 (M) -  perfil de professor pesquisador de 

programas de mestrado profissional; Professor pesquisador de programas de 

especialização; Professor exclusivo da graduação 

 

 N. de 

Disciplinas 

Per Capita 

Estabelecimento de  um 

turma vespertina ou 

noturna 

Estabelecimento de duas 

turmas uma matutina e 

uma noturna 

 Semestre Total de 

Professores 

Total de 

Disciplinas 

Total de 

Professores 

Total de 

Disciplinas 

Pesq. 1 ou 2 1 20 20 30 30 

Pesq. 3, 4 ou 

5 

2 20 40 20 40 

Prof. 

Grad/Esp 

3 7 21 4 12 

Total 2 47 81 54 82 

 

Tabela 08: Expansão do Corpo Docente 
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6.Perfil do Corpo Discente 

A Unidade possui atualmente (2014) 180 alunos matriculados nos cursos, 

conforme tabela abaixo: 

CURSO ALUNOS MATRICULADOS 

Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do 
Trópico Úmido (PPGDSTU) 

26 

Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do 
Trópico Úmido (PPGDSTU) 

79 

Mestrado em Gestão Pública (PPGGP) TURMA 
BELÉM 

22 

Mestrado em Gestão Pública (PPGGP) 

TURMA BREVES 
21 

Formação de Especialistas em Desenvolvimento 
de Áreas Amazônicas - Planejamento e Gestão 

Pública do Turismo e do Lazer - FIPAM XXV 

32 

  

TOTAL 180 

Tabela 09: Perfil do Corpo Discente em 2014 

 

Vale ressaltar que, com o objetivo de propiciar um campo de experiências e 

conhecimentos que constitua em possibilidade de articulação teórico-prática, criando 

um espaço de transição entre a vida estudantil e a vida profissional, a Unidade oferta 

bolsas de estágio, conforme tabela abaixo: 

NOME DO BOLSISTA CURSO 

André Araújo Sombra Soares Geografia 

Aquila Mescouto Miranda Pedagogia 

Camila de Miranda França Bacharelado em Turismo 

Camila Helena Freitas da Silva 
Licenciatura em Letras- L. 

Espanhola 

Denny Martins Freitas Engenharia Civil 

Leila Cristina Severino da Costa Biblioteconomia 

Leila Melo Coroa 
Licenciatura em Letras- L. 

Portuguesa 

Leonardo Santos Formento Ciências da Computação 

Lorena Saraiva da Silva 
Comunicação Social- 

jornalismo 

Maircon Pinheiro Gonçalves Engenharia da Computação 

Naiara Soraia Lisbôa Biblioteconomia 

Priscila Dayane Pereira dos Santos Bacharelado em Turismo 
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Thalita Rafaela Aires Ferreira Biblioteconomia 

Valber Reis da Costa Engenharia Elétrica 

Tabela 10: Bolsistas da Unidade 
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7.Cursos Ofertados 

A Unidade oferta os seguintes cursos, conforme tabela abaixo: 

CURSO OFERTADO TURNO VAGAS 

Doutorado em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido 

(PPGDSTU) 
MATUTINO/VESPERTINO 28 VAGAS 

Mestrado em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido 

(PPGDSTU) 
MATUTINO/VESPERTINO 22 VAGAS 

Mestrado em Gestão Pública (PPGGP) 
TURMA BELÉM 

NOTURNO 20 VAGAS 

Mestrado em Gestão Pública (PPGGP) 

TURMA BREVES 
NOTURNO 20 VAGAS 

Formação de Especialistas em 
Desenvolvimento de Áreas Amazônicas - 

Planejamento e Gestão Pública do 
Turismo e do Lazer - FIPAM XXV 

NOTURNO 30 VAGAS 

Tabela 11: Cursos Ofertados em 2014 

 

Programação de abertura de novos cursos e expectativa de crescimento do total 

de cursos ofertados: 

CURSOS 2015 2016 2017 2018 

*Bacharelado em Planejamento 
Público do Desenvolvimento 

  40 40 

Doutorado em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido 

(PPGDSTU) 

28 28 28 28 

Mestrado em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido 

(PPGDSTU) 
22 22 22 22 

Mestrado em Gestão Pública 
(PPGGP) TURMA BELÉM 

20 20 20 20 

Formação de Especialistas em 
Desenvolvimento de Áreas 

Amazônicas - FIPAM 

30 30 60 60 

TOTAL 140 140 170 170 

 

Tabela 12: Programação de crescimento da oferta de cursos 

 A Congregação deliberou, em março de 2013, pela implantação de um curso de graduação. 
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8.Planejamento Estratégico 

O Planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à 

formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, 

levando em conta as condições internas e externas, prevendo o futuro da empresa, em 

relação ao longo prazo. De uma forma genérica, consiste em saber o que deve ser 

executado e de que maneira deve ser executado.  

O Planejamento Estratégico do NAEA está sendo construído com base nos objetivos 

estratégicos elencados no Mapa Estratégico da Universidade Federal do Pará, conforme 

Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI UFPA 2011-2015. 

O Mapa Estratégico da Universidade apresenta a missão e a visão institucional, e os 20 

objetivos estratégicos divididos em quatro perspectivas: (Ver gráfico 3) 

• Resultados Institucionais: essa perspectiva agrupa os desafios ligados 

diretamente às entregas da instituição no cumprimento de sua missão. São os resultados 

gerados pela instituição a partir de seus esforços; 

• Processos Internos: reúne os objetivos para os quais a instituição deve ter 

excelência para gerar os resultados institucionais. Os elementos dessa perspectiva 

apontam para desafios de primeira ordem, ou seja, quais atividades finalísticas da 

Universidade Federal do Pará devem ser realizadas com excelência. E para desafios de 

segunda ordem: quais as principais atividades-meio devem ser desenvolvidas para 

contribuir para as atividades finalísticas; 

• Pessoas e Tecnologia: envolve os desafios que a instituição deverá superar para 

ter excelência em suas atividades internas. Ou seja, como devem ser desenvolvidas as 

pessoas, suas competências e atendidas suas necessidades e quais os desafios de 

tecnologia para suportar as atividades prioritárias da Universidade Federal do Pará; 

• Orçamento: reúne os desafios alinhados à garantia financeira para que a 

organização cumpra adequadamente suas atividades. 
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Gráfico 03: Mapa Estratégico UFPA PDI 2011-2015 

Alicerçado no planejamento estratégico da UFPA, o NAEA definiu os seus 

referenciais estratégicos, apresentando sua missão, visão e princípios.  

a. Missão 

A missão de uma organização é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério de 

sucesso definitivo para uma organização é o desempenho no cumprimento da missão. É 

o porquê de sua existência. 

 

Desta forma, o NAEA apresenta sua missão: Produzir e disseminar conhecimentos 

com enfoque interdisciplinar com o intuito de contribuir com a cidadania e para 

discussão do desenvolvimento sustentável  na Amazônia e no Trópico Úmido. 

 

b. Visão 

A visão é a idealização de um futuro desejado. É expressa de forma sucinta e 

inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas que atuam na organização, assegurando a 

sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos. É responsável por nortear as 
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convicções que direcionam sua trajetória para uma situação em que se deseja chegar 

num determinado período de tempo.  

Assim, o NAEA apresenta sua visão: Tornar-se referência na formação de 

pessoal qualificado em nível superior para atuar em prol do desenvolvimento.  

 

c. Princípios 

Os princípios são os valores ideais de atitude, comportamento e resultados que 

devem estar presentes nos colaboradores e nas relações com clientes, fornecedores e 

parceiros. Segundo Vergara (2004), os valores são um conjunto de sentimentos que 

estruturam, ou pretendem estruturar, a cultura e a prática da organização. Normalmente, 

os valores surgem agregados à missão, como uma simples relação ou de forma mais 

elaborada, como crenças ou políticas organizacionais. Os valores representam um 

conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas como 

devem reger os seus comportamentos na organização. Os valores incidem nas 

convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta tanto de um 

indivíduo quanto de uma organização. São guias ou critérios para os comportamentos, 

atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas que no exercício das suas 

responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão, na 

direção da Visão. 

Desta forma, o NAEA apresenta seus princípios:  

  Respeito 

 Ética 

 Transparência 

 Pluralismo 

 Interdisciplinaridade 

 Responsabilidade 

 Justiça social 

 Democracia 
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 Profissionalismo 

 

d. Ações, indicadores e metas 

Os indicadores permitem a avaliação do desempenho. A utilização dos 

indicadores no planejamento estratégico é primordial para tomada de decisões seguras e 

bem fundamentadas, baseadas em fatos, e não em suposições. 

A meta é o índice de resultado que se espera alcançar. As metas têm como 

objetivo serem suficientes para assegurar a efetiva implementação da estratégia. A 

finalidade de cada meta é enunciada no detalhamento do indicador e expressa um 

propósito da organização. Um estado de futuro esperado em um determinado período. 

Portanto, uma meta deve conter: objetivo; valor; e prazo. Devem ser: 

mensuráveis; desafiadoras; viáveis; relevantes; específicas; temporais; e alcançáveis.  

As ações estratégicas são os esforços empreendidos para possibilitar que o 

planejamento estratégico seja executado, por meio do alcance das metas dos indicadores 

e dos objetivos estratégicos. Para tanto, os objetivos estratégicos são desdobrados em 

ações e iniciativas estratégicas. 

Diante ao exposto, o NAEA apresenta seu painel de ações, indicadores e 

metas para 2015-2018, alinhados aos objetivos estratégicos do PDI UFPA 2011-

2015:  

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGIC

O UFPA 

PROGRAMA/PROJETO/AÇÃ

O 
INDICADOR 

 METAS 

2015 2016 2017 2018 

Formar cidadãos 

capazes de 

transformar a 
realidade social 

Fortalecer os 3 programas de pós-

graduação e criar a graduação 

Nº de titulados na 

graduação e pós-

graduação lato e 
strictus sensu 

Número de 

empregados de 

egressos da pós-
graduação 

 

140 

 

- 

 

140 

 

- 

 

170 

 

- 

 

170 

 

- 

Produzir 

conhecimento de 

valor para a 
sociedade 

Promover a disseminação das 

atividades de pesquisa passíveis de 
terem inserção no território 

Produção 

acadêmica 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

40% 

Articulação 
Ampliar o intercâmbio científico 

por meio da  produção de livros, Nº de livros,     
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nacional e 

internacional em 

ensino, pesquisa 
e extensão 

artigos e capítulos em co-autoria; 

Aumentar a mobilidade acadêmica 

para discentes e docentes; e de 
atividades com organizações de 

base social. 

artigos e capítulos 

em co-autoria  

Nº de discentes e 
docentes em 

mobilidade 

acadêmica  

Nº de organizações 
de base em 

parceria 

110 

 

5 

 

3 

120 

 

7 

 

4 

130 

 

9 

 

5 

140 

 

11 

 

6 

Intensificar 

atividades 
integradas de 

pesquisa, ensino 

e extensão 
socialmente 

relevantes 

 

 
Apoiar o desenvolvimento de 

projeto  junto a comunidades 

locais 

 

 

Nº de projetos 

Nº de comunidades 

beneficiadas 

 

2 

1 

 

 

4 

2 

 

6 

3 

 

8 

4 

Fortalecer os 
cursos oferecidos 

pela instituição 

Convidar professores de áreas 

complementares de outros 
Institutos e Núcleos assim como 

de outras IES para se 

credenciarem nos cursos de PG  

Nº de professores 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

Instituir curso de 

graduação, 
extensão e 

pesquisa 

Implantar um curso de graduação 

Fortalecer o Programa de Extensão 
Universitária 

Apoiar as ações da IPPA 

Curso de 
graduação 

 

Nº de projetos de  
extensão 

- 

 

2 

- 

 

3 

1 

 

4 

1 

 

6 

Alavancar 

parcerias 

estratégicas 
nacionais e 

internacionais 

Ampliar a cooperação com 

organizações científicas nacionais 
e internacionais 

Nº de convênios e 
contratos  

 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

Promover maior 

interação da 
universidade com 

empresas e 

comunidade 

Ampliar as parcerias com as 

associações de classe locais, com 
as empresas do PCT e com as 

quais já existam alguns projetos de 

consultoria 

Nº de convênios e 

contratos 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Intensificar a 

comunicação 
Institucional 

Relançar a Folha NAEA, 
informativo destinado a divulgar 

as atividades de pesquisa e 

extensão do Núcleo 

Editar 

mensalmente a 
Folha NAEA 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

Gestão da 

informação e do 

conhecimento 

Fortalecer o Portal do NAEA 

 

Disponibilizar para download os 

produtos acadêmicos (livros e   

papers) 

Criar o site do LAENA e dos 

Programas de Pós-Graduação 

Pesquisa de 
satisfação dos 

usuários do Portal 

% de livros e 

papers 

 

Nº de sites 

- 

 

20% 

 

2 

1 

 

40% 

 

2 

- 

 

60% 

 

- 

1 

 

80% 

 

- 
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Intensificar o uso 

de tecnologias 
educacionais e 

sociais 

Realizar eventos sobre o uso de 

tecnologias sociais e 

educacionais  

Nº de eventos 
acadêmicos 

2 3 4 5 

Fortalecer a 

atividade de 

controle interno 

Encaminhar com celeridade as 
demandas da Ouvidoria 

Capacidade de 

resposta às 
demandas da 

Ouvidoria 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Aperfeiçoar 

processos de 
aquisição, 

contratação e de 

elaboração de 
projetos 

Incentivar a aquisição, contratação 

e elaboração de projetos 

Otimização de 

processos 

 

100
% 

 

100
% 

 

100
% 

 

100
% 

Desenvolver 

processos de 

planejamento, 
gestão e 

avaliação 

Implantar um sistema de 

acompanhamento de execução dos 
planos das subunidades 

Sistema de 

acompanhamento 

de execução dos 
planos das 

subunidades 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Adequar o 
quadro de 

servidores  às 

necessidades 

institucionais 

Programa de Modernização de 
Gestão de Pessoas 

Relação de alunos 

da pós-
graduação/professo

r-pesquisador 

Relação de alunos 
da 

graduação/professo

r-pesquisador 

% de subunidades 
com quadro de 

técnico-

administrativos 
adequado 

18 

 

 

- 

 

 

 

5% 

18 

 

 

- 

 

 

 

10% 

18 

 

 

18 

 

 

 

15% 

18 

 

 

18 

 

 

 

20% 

Qualificar e 

capacitar o 
quadro dos 

servidores 

Programa de Modernização da 
Gestão de Pessoas 

Nº de docentes 

qualificados no 

pós-doutorado 

Nº de servidores 

qualificados 

2 

 

3 

2 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

5 

Valorizar 

servidores com 
foco em 

resultados 

Programa de Modernização da 
Gestão de Pessoas 

Reconhecimento 
profissional 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

Assegurar a 

contratação de 

pessoal 
terceirizado 

capacitado 

Programa de Modernização da 

Gestão de Pessoas 

Nº de pessoal 

terceirizado 
adequado à 

demanda 

institucional da 
Unidade 

 

3 

 

3 

 

5 

 

7 
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Promover a 

modernização da 
infraestrutura 

física e 

tecnológica 

Programa de Modernização da 

Infraestrutura Física e Tecnológica  

% de adequação 

dos ambientes para 

a acessibilidade de 
pessoas com 

deficiências ou 

mobilidade 

reduzida 

%º de salas 

atendidas com a 

Rede Wireless 

% de investimento 

em TI 

 

40% 

 

 

 

100

% 

 

17% 

 

60% 

 

 

 

100

% 

 

18% 

 

80% 

 

 

 

100

% 

 

19% 

 

100

% 

 

 

100

% 

 

20% 

Assegurar 

recursos 
orçamentários 

necessários para 

implantação da 

estratégia 

Programa de Modernização da 

Gestão Orçamentária 

% de execução do 

orçamento  

 

100
% 

 

100
% 

 

100
% 

 

100
% 

Tabela 13: Painel de Ações, Indicadores e Metas 

 

e. Gestão do Plano 

Após divulgação do plano, é necessário que o mesmo seja implantado e que a 

gestão dessa estratégia seja realizada, colocando o plano estratégico em prática. A 

gestão estratégica tem o desafio de articular o longo e médio prazo com o curto prazo, 

convertendo os objetivos estratégicos a ações cotidianas da organização.  

A gestão da estratégia é realizada por meio da estruturação de um sistema para 

avaliação e monitoramento do plano. As Reuniões de Avaliação desta Estratégia 

constituem momentos para verificar a efetiva implementação do plano estratégico. 

Para tanto, a Unidade irá reunir-se periodicamente a cada semestre com a 

finalidade de avaliar a implementação do plano e de discutir alternativas e 

possibilidades para superar as dificuldades e os problemas eventualmente identificados, 

conforme calendário de agendamento de reuniões abaixo: 

ORDEM DATA 

1ª Reunião de Avaliação do Plano  Final do ano de 2015 

2ª Reunião de Avaliação do Plano Final do ano de 2016 

3ª Reunião de Avaliação do Plano Final do ano de 2017 

4ª Reunião de Avaliação do Plano Final do ano de 2018 

Tabela 14: Calendário de Reuniões de Avaliação do Plano 
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O monitoramento é uma atividade gerencial, que se realiza durante o período de 

execução e operação do plano; ele é essencial para que se tenha conhecimento sobre a 

forma como está evoluindo o processo e, por intermédio do qual, poder apreciar o 

resultado das ações, sendo ajustadas sempre que necessário.  

Além do monitoramento, o plano estratégico deverá ser objeto de ações 

frequentes de avaliação e de atualização para adequação a um novo cenário. 

Ao final do período de validade do plano e efetuadas as reuniões de avaliação 

conforme calendário da Tabela 12, será realizada uma avaliação final do plano. Essa 

avaliação, além de permitir a verificação do que efetivamente foi alcançado, fornecerá 

subsídios para a elaboração do novo plano estratégico no período subsequente, 

reiniciando-se todo o processo. 
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