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RESUMO 

 

 

GALDINO, Zilmar da Cunha. A orientação de estudantes na UFAM de Humaitá: desafios e 

perspectivas da educação superior no interior do Amazonas. Dissertação de Mestrado 

Acadêmico. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal 

de Rondônia, Porto Velho, 2013. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Tânia Suely Azevedo Brasileiro 

 

As atividades relacionadas à orientação de estudantes em contexto universitário se constituem 

no tema desta dissertação, focalizada na maneira como estudantes percebem e avaliam as 

atividades de apoio que lhes são ofertadas pela Universidade Federal do Amazonas em um 

campus no interior do estado. A pesquisa delineou-se a partir do seguinte problema: as ações 

associadas ao serviço de orientação que são ofertadas pela universidade atende as 

necessidades dos(as) estudantes no decorrer do processo de graduação? Diante desse 

questionamento o estudo procurou conhecer a partir da percepção de estudantes em que 

medida a Instituição os atende em suas necessidades de Orientação no decorrer da vida 

acadêmica. A pesquisa é um estudo de caso com abordagem qualitativa de estudo documental 

e de campo; os instrumentos de coleta foram questionários contendo questões fechadas e 

abertas (aplicados aos estudantes) e entrevistas guiadas (com os representantes institucionais 

do IEAA). Os problemas que se apresentam para a prática educativa, neste estudo são 

investigados, analisados e compreendidos à luz da perspectiva histórico-crítica. Os resultados 

apurados assinalam para a necessidade de ampliação das atividades de Orientação ofertadas 

aos estudantes, tanto em relação ao serviço prestados por docentes, quanto à gestão 

institucional. A perspectiva é subsidiar com dados a gestão administrativa e pedagógica para 

que diante da nova ótica educacional representada pela expansão do ensino superior possam 

diminuir os fatores de retenção e redução da evasão dos estudantes no interior do Amazonas, 

região que, ao longo dos anos, carece de políticas públicas diferenciadas para este nível de 

ensino. O desafio é avançar na discussão destas políticas para que estejam em acordo com a 

real necessidade das comunidades a que se destinam, sob o entendimento da urgência de 

superação dos limites condicionantes que vem sendo impostos historicamente à região neste 

nível de ensino. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Orientação de Estudantes. Interior do Amazonas 

 

 



 
 

 

 

RESUMEN 

 

 

GALDINO, Zilmar da Cunha.  La orientación de Estudiantes en la UFAM de Humaitá: 

desafíos y perspectivas de la educación superior en el interior del Amazonas. Disertación de 

Maestría Académica. Programa de Posgrado Stricto Sensu en Educación de la Universidad 

Federal de Rondônia, Porto Velho, 2013. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Tânia Suely Azevedo Brasileiro 

 

Las actividades relacionadas a la Orientación de estudiantes en contexto universitario se 

constituyen en el tema de esta disertación, focalizada en la manera como estudiantes perciben 

y evalúan las actividades de apoyo que les son ofrecidas por la Universidad Federal do 

Amazonas en un campus en el interior del estado. La investigación se delineó a partir del 

siguiente problema: ¿las acciones asociadas al servicio de orientación que son ofertadas por la 

universidad atienden a las necesidades de los(las) estudiantes a lo largo del proceso de 

graduación? Frente a este cuestionamiento, el estudio buscó conocer a partir de la percepción 

de estudiantes en qué medida la Institución los atiende en sus necesidades de Orientación a lo 

largo de la vida académica. La investigación se constituye en un estudio de caso con abordaje 

cualitativo del tipo documental y de campo; los instrumentos de coleta fueron cuestionarios 

conteniendo cuestiones cerradas y abiertas (aplicados para los estudiantes) y entrevistas 

guiadas (con los representantes institucionales del IEAA). Los problemas que se presentan 

para la práctica educativa, en este estudio son investigados, analizados y comprendidos a la 

luz de la perspectiva histórico-crítica. Los resultados apurados señalan para la necesidad de 

ampliación de las actividades de Orientación ofertadas a los estudiantes, tanto en relación a 

los servicios prestados por los docentes, cuanto a la gestión institucional. La perspectiva es 

subsidiar con datos la gestión administrativa y pedagógica para que bajo la nueva óptica 

educacional representada por la expansión de la enseñanza superior se puedan disminuir los 

factores de retención y reducción de la evasión de los estudiantes del interior del Amazonas, 

región que, tras largos años, necesita más y más de políticas públicas diferenciadas para este 

nivel de enseñanza. El reto es avanzar en el debate sobre estas políticas para que estén de 

acuerdo con la real necesidad de las comunidades a que se destinan, bajo el entendimiento de 

la urgencia de superación de los límites condicionantes que vienen siendo impuestos 

históricamente a la región en este nivel de enseñanza. 

Palabras-clave: Enseñanza superior. Orientación de Estudiantes. Interior del Amazonas 
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1 INTRODUÇÃO 

As atividades relacionadas à Orientação de estudantes em contexto universitário se 

constituem no tema desta dissertação, focalizada no modo como estudantes percebem e 

avaliam as atividades de apoio que lhes são ofertadas pela Universidade Federal do Amazonas 

em um campus no interior do estado. A investigação procura compreender a percepção dos 

estudantes no percurso de sua graduação.  

O tema tem caráter atual, especialmente face às mudanças ocorridas no cenário da 

educação superior pública relacionadas a política federal de expansão e suas implicações 

quanto ao ingresso e permanência de estudantes. Essas políticas vêm ampliando a 

possibilidade de entrada nas universidades públicas e o seu alcance a parcelas da população 

que antes não tinham acesso a este nível de ensino, no entanto, com o advento destas 

mudanças, se evidencia que a ampliação do acesso, necessita de outras ações que assegurem a 

permanência e a aprendizagem efetiva do(a) estudante real que ingressa e que muitas vezes 

está distante do estudante dantes idealizado. 

Convém enfatizar que a universidade organizada na contemporaneidade resulta de 

diferentes circunstâncias, lutas e políticas públicas historicamente constituídas. Entre estas 

circunstâncias, cabe mencionar: a) O esforço da população menos favorecida, do ponto de 

vista, econômico e educacional para alcançar formas mais avançadas de desenvolvimento e 

escolarização; b) A análise crítica dos próprios educadores e participantes do ensino 

universitário em relação ao caráter elitista e excludente da universidade no Brasil em sua 

constituição inicial e desenvolvimento; c) Proposição de uma educação inclusiva e de 

qualidade para todos, a partir da democratização da educação básica, definida pelas políticas 

públicas em face de pressão social pela expansão e melhoria desse nível de ensino e pelas 

recentes políticas públicas de expansão universitária. 

Porém, apesar deste avanço, é preciso refletir sobre a forma como está se dando esta 

expansão, pois diante da tendência histórica que acompanhou a expansão da oferta de vagas, 

quando cogitadas para todos, veio um processo de distinção social, impregnado de inegável 

desvalorização, onde a forma não se fez acompanhar da qualidade, qualidade esta, vista como 

necessária para se alavancar um processo de expansão adequado as reais condições das 

populações excluídas. 

Pode-se afirmar segundo Freitas (2009) que se revela bastante óbvio que a expansão se 

faz acompanhar de duas dinâmicas interligadas, mas distintas, presentes nos embates de 
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caráter político e ideológico. A de caráter político e seus enfrentamentos permeiam a 

educação escolar em todos os níveis, os embates ideológicos se refletem sobre a (in) 

adequação espelhada nos vários modos de se representar o que é essencial e proveitoso, isto é, 

o real e o idealizado, dentro da política a ser desenvolvida no país e o projeto de nação e, isso 

varia conforme o tempo e as tensões que permeiam cada período histórico. 

Nessa discussão, é preciso pontuar os fatores que envolvem a oferta e o delineamento 

do ensino superior público dentro dos direcionamentos econômicos, políticos e 

administrativos do país. Nesse processo, caberia incluir as políticas públicas que ampliam a 

possibilidade de ingresso e nestas, mais ações para assegurar a qualidade, que por sua vez, 

deveria se refletir em melhoria da aprendizagem efetiva do estudante real que ingressa e que 

na maioria das vezes, está distante do estudante que vem sendo idealizado pelo sistema 

educacional tal qual vem sendo organizado e ofertado. 

A instituição de ensino em que se realizou esta investigação registra a necessidade de 

inclusão destas ações em sua política de expansão quando estabelece em seu Planejamento de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), estratégias que envolvem mecanismos de orientação ao 

estudante para criar condições de melhorias de qualidade de ensino na graduação. 

Estes mecanismos de orientação se justificam neste novo cenário diante dos processos 

de mediação no espaço e tempo na e da universidade nas situações particulares de 

aprendizagem e no auxílio geral que efetuam. Tal auxílio é necessário em vista das condições 

materiais de ensino para que o(a) estudante afirme sua autonomia, possibilitando vencer a 

insegurança, superar as limitações e lidar com as transformações no âmbito das instituições de 

ensino. 

A motivação para empreender esta pesquisa surgiu a partir da realização das atividades 

desenvolvidas por esta autora no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), um 

dos Campi do Programa de Expansão da Universidade Federal do Amazonas no interior do 

estado. As vivências enquanto docente, coordenadora de curso e de estágio provocaram 

questionamentos sobre a possibilidade de as condições ofertadas aos estudantes alcançarem os 

objetivos propostos pelo referido Programa. Haja vista, que a proposta se fundamenta no 

reconhecimento das características regionais e das diferenças sociais e culturais, e se propõe a 

executar ações diferenciadas na busca de superação de políticas públicas educacionais 

incipientes ancoradas na falta, entre outras de ações político-administrativas que justificam as 

razões para o isolamento político, geográfico e cultural dos municípios do interior do estado. 

(PPI/UFAM-2006-2015) 
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 O conhecimento daquela proposta fez recordar minhas dificuldades doutro tempo. 

Então acadêmica e egressa do ensino público do interior do Amazonas, lembro-me do grande 

esforço despendido para vencer os obstáculos e o quanto me cobrava e, até de certa forma, me 

culpava por sentir necessidade em receber maior orientação para obter informações e de um 

acompanhamento mais direcionado para aproveitar a participação nas atividades e melhorar 

meu rendimento acadêmico.  

A cobrança e a culpa na época, não me faziam perceber a trama da disseminação de 

certos discursos, de alguns modos de pensar, de hábitos e atitudes que nos acompanham em 

nossas vidas e nos impedem de compreender que os condicionantes que delimitam e 

burocratizam nossas práticas profissionais pertencem a uma teia histórica, que nem sempre 

clarifica sobre que processos, projetos educacionais, foram concebidos para as diferentes 

regiões e parcelas da população e, por sua vez, continuam validando de alguma forma falsos 

modos de pensar e interpretar o desempenho de estudantes na universidade e traz subjacente a 

internalização e a conformidade com a crença de que seríamos nós mesmos incapazes e 

inferiores. 

 A partir da contextualização das experiências de estudante e docente acerca das 

dificuldades em se obter a formação superior no interior do Amazonas, procuramos refletir 

sobre os fatos e as situações contraditórias entre o que é legalizado e o que é possível de ser 

realizado dentro das reais condições que o Instituto dispõe em sua estrutura física e 

pedagógica para atender os(as) estudantes em suas necessidades acadêmicas. Necessidades 

que se materializam em obter os meios necessários para superar as dificuldades, as incertezas 

e as dúvidas com que se deparam ao tentar organizar e seguir suas vidas acadêmicas no 

objetivo de concluir a graduação. 

O Instituto de Educação Agricultura e Ambiente (IEAA/UFAM) oferta seis cursos de 

graduação. Três deles com carga horária distribuídas para realização em quatro anos e os 

demais com duração de 5 (cinco) anos. Efetivando no ano de 2006, um total de 300 matrículas 

iniciais, sendo, 50 vagas em cada um dos cursos ofertados. Nos cursos com previsão de 

formação em 4 (quatro) anos, somente 5 (cinco) estudantes de um curso e 4 (quatro) de outro, 

conseguiram concluir em 2010, prazo estabelecido pelo calendário oficial. Foram graduados 

em tempo hábil apenas 6%, do total inicial, no entanto, o programa de expansão se justifica 

com base em um projeto diferenciado para a obtenção da graduação em um contexto regional 

específico.  
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Com base no que até aqui foi exposto, surgiu a seguinte questão: as ações associadas 

ao serviço de orientação que são ofertadas pela universidade atende as necessidades dos(as) 

estudantes no decorrer do processo de graduação? Diante desse questionamento o estudo 

procurou conhecer a partir da percepção de estudantes em que medida a Instituição os atende 

em suas necessidades de Orientação no decorrer da vida acadêmica. 

O estudo foi organizado em quatro seções: Na primeira seção é abordada de forma 

geral a construção conceitual e histórica da orientação e uma síntese da trajetória de sua 

existência em contexto brasileiro. São feitas, também, abordagem introdutória sobre o viés 

excludente das políticas educacionais no ensino superior no Brasil, assim como, referências à 

conexão entre orientação e universidade e às experiências realizadas em algumas Instituições 

de ensino superior em que se demonstra que se pode melhorar o rendimento acadêmico de 

estudantes com a efetivação da Orientação. 

As informações para esclarecimentos desta temática constam de Goldberg (1969), 

Grigoli (1990), Calejon (1996), Furlani (1997), Gianfaldoni (1997), Mathias (2004), Pascoal 

(2009), Penteado (2009) e Mascarenhas (2009). 

Na segunda seção é situado o contexto do estudo: o programa de expansão da 

Universidade Federal do Amazonas em Humaitá - o local do estudo - o Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente (IEAA) e os indicadores de ingresso, retenção, evasão e conclusão de 

estudantes, com destaque para o planejamento institucional e suas estratégias, metas e 

indicadores para obtenção do sucesso acadêmico. 

Na terceira seção é descrito o trajeto percorrido com indicação do tipo de pesquisa, 

universo, técnicas e instrumentos que viabilizaram a abordagem do objeto do estudo.  

A quarta seção apresenta a descrição e análise obtidas a partir das três dimensões de 

análise: os estudantes, os documentos oficiais e os dados obtidos nas entrevistas com os 

representantes institucionais. Esta análise permite refletir sobre a percepção de estudantes 

quanto à orientação que recebem e a que precisam, além de possibilitar as reflexões em torno 

das políticas de expansão e promoção da educação superior pública no que se refere a 

mecanismos para a melhoria das condições de ensino.   

Na conclusão desta dissertação são explicitados de forma reflexiva os resultados 

alcançados, situadas as perspectivas e os desafios do objeto deste estudo na expansão do 

ensino superior no interior do Amazonas, reafirmando a sua importância no âmbito das 

políticas públicas diferenciadas para este contexto. 
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2 BASE CONCEITUAL E HISTÓRICA  

2.1 Orientação: implicações conceituais e históricas 

Desde o início deste estudo se mostrou necessário uma compreensão conceitual do uso 

do termo orientação, tanto no aspecto de sua utilização geral, quanto no de sua vinculação 

técnica ao campo profissional. Este entendimento se fez condição fundamental para o 

prosseguimento desta pesquisa, visto que, estes fatores, estão relacionados com o significado 

semântico do termo que por sua vez reflete às representações a cerca da forma como se 

apresentam e se efetivam as práticas orientativas nos diferentes espaços sociais dentro de 

determinados contextos históricos. 

Por ser um termo amplamente difundido em várias situações e aspectos da vivência da 

humanidade, se mostra tênue a linha que marca a interpretação de seu significado e uso, tanto 

na prática empírica, vinculada às representações de caráter corriqueiro da vida social, quanto à 

de sua aplicação científica, vinculada à prática profissional, ambos ganham em sua 

complexidade, direcionamentos específicos de acordo com o norte e as aspirações almejadas 

por determinados grupos sociais e o conjunto de seus valores, crenças e religiões. 

Para compreender estas implicações de ordem conceitual e histórica, adotamos como 

referência o estudo da tese de Goldberg (1969). Tal qual a pesquisadora, iniciamos nossas 

pontuações a partir do significado do termo encontrado no dicionário Aurélio (2011), onde, 

literalmente, o termo orientação significa orientar, eis seu conteúdo: (1) - Orientar em relação 

a um ponto referencial para saber o lugar onde se está; orientar para se adaptar ou se ajustar a 

determinada direção e ainda para se indicar o rumo, direção a; guiar; ou ainda, (2) - para 

reconhecer ou examinar a situação de lugar, ou da posição em que se acha, para guiar-se. 

 Destes significados pode se depreender dois diferentes sentidos de interpretação. Do 

primeiro, (1) o ato de orientar está externo ao sujeito, representando certa condição de 

submissão e dependência de outrem e/ou ajustamento a algo para poder ser orientado. No 

segundo, (2) pode se perceber uma forma mais independente e construtiva do sujeito em se 

orientar. É construtiva, do ponto de vista que é preciso criar estratégias frente à situação em 

que se encontra. Independente, pois a partir de sua necessidade em solucionar a situação 

posta, precisa tomar a decisão mais acertada, diante dos meios que se impõem e que dispõe, 

para solucioná-la, tendo em vista, suas consequências e seus fins. Assim, nesta forma, que 

difere da outra, “o sujeito, em vez de sofrer o processo e se declarar orientado, assume seu 

papel de agente e, por isso, se diz orientando”. Segundo (GOLDBERG, 1969, p.1) “a 
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discordância, no nível simbólico destas duas formas interpretativas, talvez se explique pela 

própria evolução histórica da atividade mesma de orientar”. 

Discordância gerada, por ocasião de suas variadas formas de existir que estão 

vinculadas com a história da evolução da organização da humanidade, desde seus primeiros 

agrupamentos sociais, até as organizações mais complexas na contemporaneidade. A prática 

orientativa é antiga e está presente na história das diferentes civilizações, sendo utilizada em 

sua origem, nos primeiros grupos de organização comunitária, para ajudar a instruir, modelar, 

regular e disciplinar. Esta prática foi se difundindo e se modelando e com o passar dos 

tempos, sua forma se ampliou e se redimensionou até o advento da sociedade de consumo. 

Na verdade, segundo Goldberg, desde o “começo do mundo”, pais, chefes de tribo e 

seus agentes educativos têm assumido a responsabilidade de direcionar seus ensinamentos 

para orientar crianças e jovens, fracos e aflitos, em áreas tais como o desenvolvimento moral, 

a escolha vocacional e o treinamento para determinadas situações e funções. 

Nestas escolhas os agentes tradicionais, então, imbuídos da autoridade manifesta no 

plano social (pais, oráculos, pajés, religiosos, magos e adivinhos) influenciavam e impunham 

ao sujeito a conduta a ser seguida, com atividades conselheirescas, assegurando a obediência, 

utilizando punições para coibir rebeldias. Estas punições poderiam ser materializadas, 

dependendo da época e da organização societária, em forma de castigo físico ou moral e na 

coerção social. 

Uma das formas perenes da autoridade manifesta é a religião, segundo Goldberg 

(1969, p.2) se constitui em uma vasta e milenar tarefa de direção e encaminhamento, 

materializada por seus guias espirituais. Para ilustrar essa afirmação, ela descreve uma 

passagem em que “um indígena é repreendido por um missionário por estar consultando, 

como de hábito, pequenos ossos, e que ao ser indagado, responde: assim como a leitura da 

bíblia é para você, nossos ossos o são para nós”.  

Em várias épocas e nas diferentes civilizações mandatários de grandes impérios e 

também, lideres de pequenas tribos governavam recorrendo com frequência a seus 

conselheiros e guias espirituais. Nessas situações, em busca de assertivas, tentavam através do 

recebimento de conselhos, prevenir fatos, para calçar a tomada de decisão e direcionamento 

de seus atos em relação à governança, em tempos de paz ou de guerra. Relatos dessas 

situações estão presentes nas passagens bíblicas e nos registros que trazem referências 

históricas sobre a vida das diferentes civilizações.  
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Goldberg (1969) enfatiza que essas práticas, no decorrer do tempo, foram se 

remodelando e se reinventando, haja vista que a sociedade em suas necessidades e aspirações 

diante os acontecimentos que permeiam a vida cotidiana contribui para a permanência e o 

surgimento de variadas maneiras para tentar explicar os fenômenos e experiências futuras, 

dentre elas, as ‘práticas mágicas e predições’ que objetivam convencer e acalentar os que 

buscam informações em suas fontes: 

 
A predição não científica assumiu diferentes formas: numerologia, astrologia, 

grafologia, quiromancia, fenologia... ocultismo... leitura da sorte por meio de folhas 

de chá, borra de café, jogo de cartas, bem como a aplicação de uma ou outra 

superstição peculiar a tradição de um povo. (GOLDBERG, 1969, p.2) 

 

Concomitante a estas práticas, na era moderna, por ocasião do surgimento da 

sociedade capitalista e a difusão do consumo de massa, as propagandas veiculadas nos 

diversos meios de comunicação, mostram que a tendência de orientar o consumidor eleva as 

agências publicitárias e comerciais para o status de agências de orientação para os diferentes 

aspectos da vida, que vão desde a venda de produtos direcionados para o uso e a manutenção 

da aparência física, ao consumo de bens e serviços que propõem o bem estar físico e o 

emocional de quem os adquire: 

 

Não é por acaso que as revistas femininas, incluem seções de horóscopo e de 

conselhos íntimos. O mesmo se aplica as emissoras radiofônicas... O termo 

orientação está tão difundido que até mesmo a propaganda vem sendo vista como 

uma forma de orientar a opinião pública. (GOLDBERG, 1969, p.2) 

 

Assim, é que essa nova forma de influenciar, mais elaborada, vem sendo difundida, e 

ampliada, desde o seu surgimento com a circulação impressa de folhetos, jornais e revistas e, 

mais tarde, com o advento do rádio e o desenvolvimento da televisão na contemporaneidade. 

Alguns desses exemplos são: 

1. Fotonovelas que influenciam e imprimem modos e formas de viver a partir de 

concepções pré-determinadas a partir de imperativos categóricos e 

persuasórios; 

2. Propagandas de produtos de beleza que prometem, entre outras, jovialidade e 

poder de sedução a quem se propõe a usá-los; 

3. Programas de orientação religiosa que prometem paz, harmonia, cura e até 

salvação para a vida eterna. 
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Dessa forma, o que torna comum, segundo Goldberg (1969, p. 3) todas essas 

modalidades pseudocientíficos de orientação é que, em maior ou menor grau, constituem-se 

em atividades conselheirescas. Investidos do poder que os credenciam socialmente, os agentes 

da autoridade, realizam em nome do prestígio e do mando, aconselhamentos para os pretensos 

leigos, inexperientes e ingênuos para que consigam alcançar fins pré-determinados 

considerados valiosos. Isso se dá por meio de conselhos que dependendo do contexto 

assumem conotação supervisora, persuasiva e coerciva, em sua origem e desenvolvimento, e 

posteriormente, com o advento da sociedade de consumo se acrescentou a conotação 

massificativa da propaganda, veiculada através das mídias de comunicação. 

Entrementes às transformações na organização política e econômica do início do 

século XX, segundo Goldberg (1969, p. 4) “sob a pressão de necessidades sociais, toma 

corpo, do fundo indiviso da orientação, uma nova prática de Orientação
1
” [grifo nosso], com 

formato e aplicação diferente das práticas dantes utilizadas. Esta nova acepção, tem espaço, 

finalidade e foco que se determinou em buscar objetivos concatenados a cientificidade de sua 

aplicação. Para este novo formato e função de aplicação foram surgindo conceituações e 

direcionamentos ao longo de sua existência e de sua evolução histórica. Os quais do inicio de 

sua concepção ao amadurecimento do campo de sua profissionalização, pode-se destacar: 

1- “Orientar é ajudar as pessoas a conseguir melhor ajustamento possível às 

situações educacionais e profissionais”; 

 3- “Orientação é a assistência que é prestada aos indivíduos, a fim de que eles 

façam opções e ajustamentos inteligentes”; 

2- “Orientação é a assistência que é prestada por homens e mulheres, 

pessoalmente qualificados e adequadamente treinados, a um indivíduo de 

qualquer idade, a fim de auxiliá-lo a dirigir sua própria vida, a desenvolver 

seus próprios pontos de vistas, a tomar suas próprias decisões e arcar com suas 

próprias responsabilidades”. 

Ao examinar estas novas formulações Goldberg (1969) observa que foram ocorrendo 

mudanças no processo de orientar que ao se iniciar há prestação de serviço de um orientador, 

mas que também se inicia a partir do postulado de orientações para o ajustamento do 

indivíduo, mais adiante no processo de seu amadurecimento é que as atividades passam a ser 

                                                           
1
 O termo Orientação grafado com inicial maiúscula é para diferenciá-lo no âmbito deste estudo em relação ao 

termo orientação grafado em minúsculo utilizado na prática empírica. 
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direcionadas em acordo aos valores do sujeito que passa de orientado a orientando. Sujeito, 

autônomo, em busca do seu próprio crescimento a partir de seu esforço livre e responsável. 

Assim, se faz pertinente concatenar as duas referências ao termo que foram discutidas no 

início desta explanação e que se deu a partir dos significados delineados na consulta ao 

dicionário, quer seja: (1) orientado e (2) orientando, o qual para fins deste estudo se adota 

orientando. 

De acordo, com essa diferença de interpretação do termo no uso simbólico, inferimos 

as mudanças e evoluções ocorridas tanto na prática empírica, quanto na prática científica de 

Orientação que no decorrer de suas existências se renovaram e ampliaram concepções, focos e 

práticas. Em relação à prática empírica a orientação estava vinculada ao ajustamento do 

indivíduo a valores superiores e pré–estabelecidos, manifestos em instrução, religiosidade e 

crenças. O surgimento da nova prática de Orientação só foi possível, devido à relativização do 

prestígio e influência da autoridade manifesta das quais eram imbuídos seus agentes 

tradicionais, isso se deu em grande parte, por ocasião do novo contexto sócio econômico da 

sociedade industrial, perante as transformações oriundas da nova forma de organização do 

trabalho que forçaram as mudanças no âmbito familiar e nas instituições. 

Esses fatores, conforme Goldberg (1969, p. 3) levam a constatação que a Orientação 

não seria possível, em sociedades onde o destino das jovens gerações era pré-definido, em 

relação a sua condição social ou nas relações de poder familiar, estabelecidas, já por ocasião 

do nascimento. “Como, por exemplo, na Idade Média, quando o status estava vinculado ao 

sistema de estamentos e a existência da maioria da população não passava de um ritual de 

obediências”. 

Também, se faz contraponto quanto à necessidade de Orientação nas sociedades que 

se organizavam fora do sistema produtivo capitalista em que se destaca a pouca seletividade, 

no plano individual e a valorização conjunta de interesses baseados na coletividade. Sendo 

desta forma, o entendimento é que não se cogitaria sua instrumentalização, pois se mostraria 

supérflua e inviável. Comunga-se da ideia de que em uma sociedade de ‘comunismo 

primitivo’ todos realizavam atividades básicas elementares e inerentes a sua sobrevivência e, 

usufruíam dos bens, que vias de regra, eram de pertencimento coletivo (SAVIANI, 2008, p. 

14). 

Diante das inferências apresentadas, Goldberg (1969, p. 4) induz que “a primeira 

condição para o surgimento histórico da Orientação foi à outorga, aos indivíduos de certa 

margem de escolha, inspirada no reconhecimento de que cada ser humano tem o direito de 
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traçar seu caminho pelo mundo”, quer dizer que: para existir Orientação há de se existir 

possibilidade de escolha e, aqui não se discute o caráter ideológico no fato desta necessidade 

ter nascido no bojo da Revolução Industrial e no delineamento final de uma concepção de 

sociedade que se fundamentava sobre status hereditários. Por isso, há que se refletir de forma 

diferenciada sobre a utilização de sua aplicação delimitadora e interpretativa inicial, pois a 

evolução de sua acepção e de suas metodologias se diferenciou no decorrer de sua construção 

histórica. 

Se, por ocasião de seu nascimento, a Orientação científica renegava a autoridade 

manifesta explícita na orientação empírica, por sua vez, a autoridade anônima que a substituiu 

veio carregada de uma falsa liberdade individual de escolha, em que emerge uma técnica nova 

de dominação muito mais eficaz do que a assumida na autoridade manifesta. Sob a égide do 

sistema produtivo, a sociedade contemporânea, precisa de homens e mulheres que adaptem 

suas necessidades a produção e ao consumo. Com gostos padronizados, e facilmente 

influenciados e ajustados, para que possam ser liderados sem líderes, no fortalecimento do 

mercado e na crença do sucesso pessoal e na competição. Supõe-se assim uma concepção 

positiva que se baseia na plena realização do eu. 

A realização do eu, está baseada na valorização da liberdade, porém esta liberdade está 

no plano ideológico, mas negada no plano concreto, pois é fundada em um autoritarismo 

disfarçado.  

Visualizar a Orientação como um dos meios de alienação para a formação da mão de 

obra do sistema capitalista, assim como, entendê-la instrumento assessório de liberdade de 

escolha do sujeito livre, destituída dos condicionantes alienadores que se fazem presentes na 

sociedade capitalista, é negar os contrapontos entre estes e as vertentes construtoras e 

dialéticas da historicidade humana e a aplicação de sua práxis. Por fim, acreditamos que o 

mais coerente em relação à Orientação, é não ver uma ou outra tendência como única e certa 

do ponto de vista cerrado e bitolado é preciso levar em consideração às diversas e 

heterogêneas demandas e realidades sociais vivenciadas nos diferentes contextos nos quais 

são inseridas. 

Assim, na busca destas conceituações é que se observa que a orientação empírica é 

sempre fundada em uma prática de autoridade e manutenção de valores manifestos ou 

implícitos e a Orientação científica, dependendo das nuances acolhidas, pode se revestir, de 

uma prática libertadora ou delimitadora. A principal diferença entre estas, é que o produto da 

prática libertadora é a responsabilidade, enquanto o da prática delimitadora é o dever. Para 
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Goldberg (1969, p. 11) deveres são diferentes de responsabilidades, pois o termo dever é 

quase sempre carregado de associações sinistras que conotam atos de renúncias e 

ajustamentos a condições impostas, enquanto a responsabilidade é a liberdade de tomar 

decisões, que podem levar ao erro ou a sucesso, mas com a clareza de suas possíveis 

implicações e consequências. 

Para fins desse trabalho, foi preciso retomar a estes questionamentos para entender a 

significação do termo Orientação, mas ainda se faz pertinente delimitar três questões 

importantes no âmbito da consecução deste objetivo, duas delas como explicamos desde o 

início, estão fundamentadas na tese de doutorado de Goldberg (1969) e, uma delas diz 

respeito a nossa interpretação e necessidade de entendimento no decorrer da investigação do 

tema. 

1. A mudança da utilização do termo Orientação Educativa para Orientação em sua 

forma “tout court” no decorrer da pesquisa, se deu pela ampliação do material e 

amadurecimento teórico. Isto nos proporcionou o entendimento da amplitude da temática. 

Esse fato se deu devido aos vários questionamentos sofridos no nível pessoal e externo, 

materializados nos desafios que foram enfrentados para justificar a validade teórica e 

aplicação científica do estudo. 

2. Adoção, conforme Goldberg (1969) de se assumir no contexto deste trabalho, o 

termo Orientação, sem mais nada a acrescentar. Isso se deu por concordamos com a 

pesquisadora em sua justificativa para o uso do termo, onde se explica que no decorrer do 

emprego da Orientação no campo profissional lhe foram agregados vários qualificativos para 

designar sua aplicação: profissional, educacional, vital, escolar, psicológica... A estes, 

fazemos referência, também, ao adjetivo vocacional, sua citação neste parágrafo se dá pela 

existência de seu uso na atualidade. Concordamos com a pesquisadora no sentido de que estes 

adjetivos são acometidos de alguns inconvenientes que explicitamos abaixo: 

a) O profissional, vocacional, educacional e o escolar encobrem a compreensão 

de que o orientando, antes de ser um candidato à profissionalização ou 

estudante é, sobretudo, uma pessoa; 

 

b) O psicológico e o vital sofrem de redundância, pois toda Orientação se insere 

na totalidade do campo dinâmico de uma personalidade, então, será vital e 

psicológica; 
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c) O educacional, por que evoca associações com problemas escolares, contribui 

para manter a concepção de que a Orientação é um projeto satélite do processo 

de escolarização. 

Concordamos com Goldberg em seu posicionamento, pois pensar a Orientação 

delimitando suas funções a somente um destes adjetivos é impor-lhe limitações e, expô-la a 

associações ilegítimas na tentativa de determinar-lhe função atributiva e pontual em 

detrimento do conjunto de implicações e fatores que envolvem a dinâmica do ser em sua 

construção pessoal e social, desde os aspectos, físico, intelectual, emocional, até os que se 

relacionam a cultura, a política, a economia, enfim o todo que faz parte de sua compleição 

como ser vivo e histórico no mundo.  

O esforço empreendido para delimitar e precisar o significado do termo Orientação foi 

para afirmar o estabelecimento de um marco, uma referência, para que chegássemos a uma 

definição que além de fixar, viabilizasse a semântica do termo e isso, encontramos nos 

estudos da Professora Pesquisadora Maria Amélia Goldberg, revelados nos estudos de sua 

tese doutoral defendida em 1969, na Universidade de São Paulo (USP). Esta construção só se 

tornou possível em razão dos estudos que realizamos na Universidade de São Paulo (USP), 

através da aprovação da Missão de Estudos pelo Projeto PROCAD, desenvolvido pela 

UNIR/USP com o apoio do CNPq.  

Portanto, para efeito deste estudo, denominamos de Orientação o serviço realizado 

sistematicamente e que pode ser ofertado no âmbito do ensino superior para orientar os 

estudantes em suas necessidades no decorrer da vida acadêmica. Uma “atividade cujo produto 

final concebe ‘um indivíduo capaz de tomar decisões maduras, racionais e responsáveis’, 

[grifo da autora]” (GOLDBERG, 1969, p. 94). 

É, pois, com base nessas reflexões que se procura ampliar e definir o objeto desta 

pesquisa visando compreender e contribuir para o aprofundamento do conhecimento. 

Reconhecemos, porém que os conceitos e os significados até aqui discutidos são vítimas de 

ampla confusão de interpretação semântica e prática de uso do termo, os quais não se têm a 

pretensão de resolvê-los. Apenas deixar claro, como se tem tentado entendê-los na condução 

deste estudo, de forma que a eventual leitura do que escrevemos sobre o tema torne à sua 

compreensão mais clara. 
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Definida a escolha e explicado o porquê do termo utilizado, no próximo tópico 

trataremos das questões da Orientação vinculada às ações educativas: a função orientadora e a 

educação e a Orientação Educacional no Brasil. 

2.2 A Função Orientadora e a Educação 

A função orientadora, ou seja, o ato de orientar, como informam Giacaglia e Penteado 

(2010), se mostra intrínseca na ação educativa desde suas origens. Para melhor compreensão 

dessa afirmação há que se observar que na maioria das civilizações, os indivíduos adultos têm 

a tarefa de cuidar dos filhos, para orientá-los nos diferentes processos de desenvolvimento de 

sua existência e garantir sua sobrevivência, desde os aspectos relacionados a suprir suas 

necessidades físicas àqueles relacionados à convivência nos grupos e em sociedade.  

Para estas estudiosas, é preciso destacar que, neste processo, consciente ou 

institivamente, o cuidado com que os adultos instruem, treinam e educam seus filhos até que 

se tornem aptos a caminharem sozinhos, independente de qualquer que seja a motivação que 

os levam a ter essas atitudes, mostra que exercem de forma indireta e informal, a função 

orientadora.  

Estas ações estavam mais bem identificadas nas primeiras comunidades humanas, 

onde a Educação se dava de forma difusa e indiferenciada, as pessoas “produziam sua 

existência em comum, coletavam frutos, pescavam, cultivavam a terra e apascentavam 

animais na convivência uns com os outros, eles se educavam e educavam as novas gerações” 

Saviani (2008, p.15).  

Deste modo para os adultos a ação educativa se dava de forma constante, pois orientar, 

vigiar e proteger implicava no acontecer e no prosseguir com a vida, assim é que: 

 
Entre os humanos, tem-se noticia de que, desde priscas eras, sempre existiu a 

necessidade, por parte das gerações mais velhas, não só de prover  como também de 

socializar e instruir as gerações mais novas, utilizando-se, para tanto, a princípio, da 

educação e da orientação informais e, mais tarde, da instrução formal, via 

escolarização (GIACAGLIA; PENTEADO, 2010, p. 3). 

 

Conforme as autoras citadas, dentro do processo de socialização informal, a Educação 

e a Orientação eram indissolúveis, e ficavam a cargo dos pais, parentes próximos e/ou de 

alguém da comunidade que imbuído de habilidades e autoridade pudesse desenvolver esse 

papel, assim o processo se dava em pequenos grupos dentro da família e da comunidade.  
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Mais tarde, com as sucessivas maneiras que as diferentes sociedades se organizaram, a 

Educação deixou a esfera familiar ou a comunidade restrita e foi, a princípio, em pequenas e, 

depois, em grandes proporções, passada ao âmbito escolar, tendo seu foco principal na 

instrução. “Ao ocorrer tal transformação, a educação veio a perder, em sua maior parte a 

orientação, até então nela embutida” (GIACAGLIA; PENTEADO, 2010, p. 4) e dentro deste 

processo foi se adaptando as novas necessidades da sociedade, dentro das transformações 

sócio-político-econômicas nas quais uma nova forma de educar foi chamada a satisfazer.  

Dentre os acontecimentos que acarretaram transformações nas formas de organização 

e reformulação da educação formal que exerceu fator determinante no trabalho escolar foi a 

Revolução Industrial. 

 
Em suma, “ao deslocamento do eixo do processo produtivo do campo para a cidade 

e da agricultura para a indústria; ao deslocamento do eixo do processo cultural do 

saber espontâneo, assistemático para o saber metódico, sistemático, científico, 

correspondeu o deslocamento do eixo do processo educativo de formas difusas, 

identificadas com o próprio processo de produção da existência, para formas 

específicas e institucionalizadas, identificadas com a escola” (SAVIANI, 2008, p19) 

 

Com o deslocamento do eixo produtivo do campo para a cidade, e da ocupação fora do 

lar de homens e mulheres, as formas de cuidar e educar as crianças também mudou. A 

necessidade por trabalho fez com que a maioria dos adultos passasse longos períodos fora de 

casa trabalhando nas indústrias, sem poder participar diuturnamente do cuidar de seus filhos, 

este foi um dos motivos a acarretar “o agrupamento de um grande número de educandos em 

instituições formais e especializadas para que os pais pudessem se dedicar integralmente às 

novas formas de trabalho” (GIACAGLIA; PENTEADO, 2010, p.4) Até aqui, ainda se podia 

se falar da função orientadora dos pais e responsáveis de forma não institucionalizada na 

escola.  

Mas, como consequência desse movimento, o Estado teve que aumentar a oferta de 

vagas, bem como a preparação das escolas e seus profissionais para o atendimento de uma 

população heterogênea, em vista da classe socioeconômica, etnia, saúde física e mental, antes 

muito limitada e seletiva. Assim, para atender as novas demandas da organização escolar 

surgiu a necessidade da existência do aumento de profissionais para atender os educandos 

com foco no enfrentamento dos problemas para sua adaptação dentro da escola.  

Surgiu desta maneira, o serviço de Orientação nas escolas, primeiramente como um 

serviço a ser desempenhado por um dentre os profissionais do quadro da instituição, ainda, 

sem formação específica em Orientação Educacional, que trataria dos diversos aspectos da 
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vida escolar, relacionados com os problemas de estudantes, docentes, comunidade de 

profissionais e pais de estudantes da escola. Este(a) profissional não atuava no campo 

específico da Orientação, mas desempenhava várias funções no espaço educacional. 

É dentro desta nova complexidade escolar e perante as demandas no âmbito 

econômico e social que foram surgindo no decorrer do processo produtivo desencadeado pela 

Revolução Industrial a necessidade de formação de mão-de-obra especializada e a escola foi 

chamada a atuar na viabilização destes objetivos. Assim, além de receber os filhos dos 

trabalhadores, dada a essas circunstâncias, a escola teve que aumentar e diversificar seus 

serviços e dentro destes, ampliar o número de profissionais para executá-los. Neste novo 

contexto é que surge a divisão da Orientação, que no âmbito institucionalizado, passaria a 

servir a essas determinações, daí, a origem desta, identificada restritamente com a Orientação 

Profissional e Vocacional.  

De maneira diferente das primeiras formas de educar, onde se presumia intrínsecas 

Educação e Orientação, após as diversas mudanças nos modos de organização das sociedades 

e, especialmente nas transformações promovidas com o desenvolvimento da Revolução 

Industrial é que Giacaglia e Penteado (2010, p. 6) explicam que “devido à nova forma de 

educação, a orientação retornaria de maneira mais diferenciada, explícita, profissional e com 

novas finalidades”. Portanto, direcionada a desenvolver um serviço institucionalizado e 

planejado de acordo com as exigências do então sistema educativo. 

É, pois, desta nova modalidade de serviço dentro do sistema educacional que 

trataremos no item seguinte deste trabalho: a Orientação Educacional como ação 

institucionalizada dentro do sistema formal de ensino no Brasil. 

2.3 A Orientação Educacional no Brasil 

A Orientação Educacional no Brasil não tem um começo de história glorioso, pois 

“ateve-se a cumprir os papeis que dela eram esperados, muitas vezes, a favor do sistema 

excludente e, poucas vezes, carregada de ousadia no sentido da emancipação das camadas 

populares” (PASCOAL, 2009, p.3). Iniciou sua trajetória com os mesmos objetivos dos países 

industrializados: concretizar a orientação vocacional e a orientação profissional para a mão- 

de - obra especializada da emergente indústria nacional, com vista na melhoria da produção. 

Neste primeiro momento a Orientação vivia um período caracterizado como Período 

Implementador (GRISPUN, 2008, p.25) e as atividades desenvolvidas se caracterizavam com 
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ações isoladas, com influência do modelo americano de Orientação, voltada para a área 

proveniente de diferentes campos de formação. 

 
A Orientação Educacional, no nosso país, percorreu um longo caminho 

comprometido com a educação e com as “políticas” vigentes. Todo processo da 

Orientação manteve, sempre, estreita relação com as tendências pedagógicas, sendo 

o seu trabalho desenvolvido a partir do que dela se esperava nas diversas concepções 

(GRISPUN, 2008, p. 11). 

 

Com esta afirmação, se entende os processos delineados e caminhos percorridos pela 

Orientação no Brasil que teve sua primeira tentativa de instituição no âmbito legal por 

intermedio do professor Lourenço Filho
2
, que criou, nos moldes do modelo norte-americano, 

o serviço de Orientação Profissional e Educacional em 1931, tendo como objetivo guiar e 

fiscalizar os educandos para sua adaptação e profissionalização na sociedade. Dentro deste 

contexto, em 1938, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) criou uma subdivisão 

para implantação de um serviço de Orientação Educacional no Brasil. 

Daí até os primeiros anos da década de 60 a Orientação entra para um período que se 

conhece como funcional e instrumental, neste espaço de tempo se consolida legalmente, 

sendo que em 1958, a Orientação Educacional já constava em todas as Leis Orgânicas de 

Ensino, trabalhando para o ajustamento do estudante às normas sociais estabelecidas, 

continuou também voltada para a Orientação Profissional, para identificar aptidões e 

interesses dos estudantes à escolha profissional. Com este pleito, segundo Giacaglia e 

Penteado (2010, p. 23) “o Brasil se torna o primeiro país no mundo a conter tal 

obrigatoriedade” As autoras observam que tal exigência da Lei estava restrita ao nível médio, 

nas diferentes modalidades, o que traz implícito seu carater profissionalizante de origem. 

Neste contexto histórico a importância dada à Orientação era para viabilizar o 

ajustamento do indivíduo às necessidades de ordem social. É neste período que se dá a divisão 

profissional e institucional da função da Orientação como profissão. O Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) legaliza e efetiva os cursos para a formação de Orientadores(as) 

Educacionais. E a Associação Brasileira de Educação (ABE) foi uma das primeiras a oferecer 

curso de extensão sobre Orientação Educacional para que se pudesse efetivá-la dentro do 

planejamento de professores(as) nas escolas. 

Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 4.024, de 1961, foi dado amparo 

legal para que fosse introduzida a Orientação Educacional no então ensino primário. Previa-se 

                                                           
2
Conhecido educador e entusiasta do movimento da chamada “Escola Nova”. 
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que o ensino normal se encarregasse da formação de Orientadores(as) Educacionais para 

atuarem neste nível de ensino. Neste período, a Orientação é caracterizada como educativa e 

os profissionais da área começam a aparecer em eventos da classe e em congressos. Neste 

interim, ganha espaço no campo de atuação da Orientação as questões psicológicas, tendo em 

seu bojo, um fazer de Orientação Educacional, de fora para dentro, a partir da dinâmica do 

grupo e das atividades que inibissem os conflitos dentro da escola. 

Contudo, é nesta época que se vive um período de grande efervescência na educação e 

a Orientação como parte deste processo começa a exigir de seus profissionais ações mais 

condizentes com as aspirações democráticas, porém nas palavras de Grispun (2008, p. 18) O 

“novo e o diferente”, mesmo dentro de uma abordagem pedagógica, não era permitido na 

escola. 

A Orientação Educacional deixa de ter somente o caráter de orientadora-vocacional, a 

partir da Lei de Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, nº 5.692 de 1971, e passa então a 

acompanhar o desempenho de docentes em relação à peculiaridade do processo ensino-

aprendizagem. Além de trabalhar a questão vocacional, ao mesmo tempo, assumia a vertente 

disciplinadora e fiscalizadora do regime ditatorial militar. A Orientação Educacional deveria 

desempenhar suas atribuições junto ao acompanhamento da aplicação do currículo na escola, 

estas determinações fizeram com que orientadores começassem a questionar a sua prática 

pedagógica.  

Dentro do espírito questionador da década de 1980, a Orientação Educacional 

começou a trilhar novos caminhos tanto em termos de formação profissional, quanto da 

prática que vinha sendo realizada. Isto inicia uma fase em que os profissionais da Orientação 

refletiram sobre a necessidade de participar do planejamento não de forma imposta e 

autoritária, mas sim como protagonista do processo educacional, objetivando uma nova 

prática fundada na discussão de objetivos, procedimentos, estratégias e critérios de avaliação, 

num olhar para a realidade social de estudantes, de forma a poder refletir em suas ações a 

importância da relação escola e sociedade (GRISPUN, 2008). 

Delineada por estes processos é que a Orientação Educacional, no decorrer da década 

de 80, deixa as funções de atendimento pontuais de ajustamento do estudante à escola na 

visão de alunos-problema, dos fatores estritamente psicologizantes e facilitadora de 

aprendizagem, e assume o conjunto destas ações de maneira articulada, mas agora sob novas 

construções téoricas valorizando sua autoridade técnica com compromisso político dentro da 

escola. Vem desta época, o início do repensar e rediscutir sobre as diretrizes da profissão e 
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seu papel na educação. Entende-se a importância deste momento, chamado de questionador, 

para as mudanças que estarão por vir no trabalho da Orientação, na fala de Grispun (2008, p. 

20) “Os postulados teóricos desta área vão se modificando para uma dimensão mais crítica e 

consciente do momento político social que vivíamos”. 

Contudo, é só a partir dos anos de 1990, que o trabalho da Orientação busca se firmar 

e desenvolver um serviço caracterizado pela valorização do cidadão comprometido com o seu 

tempo e sua gente voltado para o trabalho com a subjetividade dos educandos através do 

diálogo. Este período foi carregado de muitos questionamentos em busca da execução desta 

nova prática e, de expectativas e incertezas quanto a seu aspecto legal, por ocasião do 

processo de concretização da nova LDB 9.394/96 que estaria por vir, por fim com a 

promulgação desta Lei ficou estabelecido em seu Artigo 64 que: 

 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

Diante da normatização da Lei, a Orientação Educacional visa contribuir com a gestão 

da escola junto aos demais profissionais da educação, pois a compreensão das ações 

educativas dentro da instituição de ensino é marcada por um processo dinâmico e complexo, 

assim é essencial para a gestão o trabalho em parceria junto aos diferentes profissionais nos 

vários níveis e modalidades de ensino.  

Em consideração a estes aspectos é que a organização e execução da gestão 

compartilhada na escola evidencia a exigência de maior abrangência que o papel da 

Orientação assume na ação educativa perante às múltiplas dimensões que se interagem com os 

contextos didático-pedagógicos, sociocultural, político-econômico, entre outros, em que estão 

envolvidos os sujeitos da escola. Como já explicado neste estudo, visualizamos o serviço de  

Orientação Educacional numa proposta de trabalho em conjunto, com os diversos 

profissionais, quais sejam: pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e professores, por 

acharmos que desta maneira se destaca seu principal objetivo que é ajudar na formação 

integral do cidadão. 

A partir dessa nova visão do serviço de Orientação é que se podem ampliar os espaços 

de sua atuação que deixa de ser estritamente centrada na dimensão pedagógica, para um 

sentido mais abrangente dentro do espaço institucional com ações de Orientação para apoiar a 

formação integral dos(as) educandos(as).  
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Conforme esta perspectiva, a Orientação de estudantes é uma modalidade de ação 

institucional permanente e a formação dos profissionais para atuarem nas diferentes áreas de 

atendimento aos(as) estudantes se abriga no ordenamento jurídico que estabelece como 

finalidade da educação nacional “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 2º LDB/1996). 

Nesta perspectiva, a função da Orientação deve estar centrada nos aspectos político e 

social e, assim, assumir o compromisso com o momento histórico e com a formação dos 

cidadãos. Deste modo podemos sintetizar a evolução da Orientação com o passar do tempo do 

trabalho para o ajustamento escolar e profissional, para o trabalho que atua na escola em 

conjunto aos diferentes profissionais para a melhoria da ação social, política e comunitária. 

“Em sentido geral, este serviço, pretende apoiar o sujeito para o seu melhor crescimento e 

desenvolvimento como pessoa” (MASCARENHAS; GALDINO; LOEBLIN, 2009). Esta 

concepção de Orientação é evidenciada pelas pesquisadoras que tratam do assunto em 

questão, tais como: Goldberg, Grinspun, Giacaglia e Penteado, Ferreira, Mathias, Pascoal e 

Mascarenhas, que em suas diversas obras destacam a importância da efetivação do serviço de 

Orientação para a melhoria da educação e a promoção da cidadania.  

Nestas colocações conceituais e históricas sobre a Orientação e sua aplicação e 

atuação no ensino básico, e nos fundamentos de amparo Legal que trata das finalidades da 

Educação Nacional em uma proposta de formação integral e plena do educando, é que se 

acena para a importância do serviço de Orientação no ensino superior, conforme veremos 

mais adiante. 

No item a seguir, este trabalho faz referência às dimensões em que se podem melhorar 

o trabalho na educação superior com a implantação do serviço de Orientação. 

2.4 A Permanência e a Evasão no Ensino Superior 

Na universidade, o(a) estudante se depara com a necessidade de se adaptar a um 

universo novo e nem sempre, este ambiente se mostra de imediato em acordo com suas 

expectativas, quanto ao curso escolhido, à metodologia de ensino, ou mesmo quanto à 

acolhida que recebem de colegas e da Instituição para que se sintam integrados(as) e 

familiarizados(as) com a nova rotina na academia. Estas situações, não encontram respaldo na 

letra da Lei que assinala como precípua à formação universitária o objetivo do 
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desenvolvimento integral do estudante. Portanto, diante deste preceito legal é evidenciada a 

preocupação com o desempenho acadêmico e a dimensão pessoal. 

Estudos realizados por Goldberg (1969), Grigoli (1990), Gianfaldoni (1997), Furlani 

(1997) Mathias (2004) e Pascoal (2009) mostram várias possibilidades de melhorias no ensino 

superior relacionadas com o serviço de Orientação, e à discussão sobre a necessidade de 

implantação da Orientação Educacional e Profissional na universidade.  

Esses estudos, também apontam a questão da evasão no ensino superior como um dos 

problemas que “indicam perda social e desperdício de recursos, ao mesmo tempo aponta para 

deficiências, tanto de ordem acadêmica, quanto de ordem estrutural nas faculdades e 

universidades” (PASCOAL, 2009, p.10). 

Fatores que originam a evasão: Dentre os diferentes fatores que são discutidos em 

torno da questão da retenção e da evasão no ensino superior se destacam: 

- Problemas na efetivação das matrículas: 

Um caso comum, dependendo das disciplinas não cumpridas pelo estudante pode 

trazer sérios prejuízos em: disciplinas que são pré-requisito em sequência; disciplinas 

ministradas em laboratório com vagas limitadas; disciplinas que são pré-requisitos para várias 

outras e não foram cursadas. 

- Estudantes que objetivam a transferência interna: 

 Taxa de evasão inicial, em alguns cursos em razão de estudantes que abandonam o 

curso ou por terem sido aprovados em outra universidade ou por vocação.  Isto trará evasão 

para o curso de origem.  

- Estudantes que fazem novo vestibular:  

Alguns estudantes, não satisfeitos, com o curso atual, fazem novo vestibular, se 

aprovados, já entram no novo curso, mas causam evasão nos outros, embora diminuam a 

média de períodos integralizados no novo Curso. 

- Estudantes que trabalham: cansaço, falta de motivação, tempo e planejamento. 

Segundo Pascoal (2009, p.12) “é preciso achar soluções para que o estudante cansado 

aproveite melhor o tempo em sala de aula e melhorar a discriminação contra estes, pois 

muitas vezes está disfarçada em condescendência e paternalismo”. 
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- As questão didática e pedagógica: à realização de aulas que não são motivadoras e 

satisfatórias. Falta de novas práticas que motivem para as aulas, avaliações seletivas e mal 

preparadas, excesso de aula teórica, defasagem do currículo profissional, falta de inovações 

tecnológicas em sala. 

- A questão estrutural:  

Falta de bibliotecas e acervos, laboratórios para aulas práticas e centros de informática 

com acesso a internet, espaços para convivência e apresentações culturais. 

- Conflitos pessoais:  

Dificuldades de relacionamentos, comunicação, adaptação, problemas familiares, 

financeiros, saúde e outros. Estes pontos contribuem com os índices que compõe a baixa taxa 

de conclusão no ensino superior. 

2.5 Experiências realizadas sob a perspectiva da Orientação na Universidade 

Neste item são apresentadas algumas experiências adotadas no âmbito do ensino 

superior que objetivaram melhorar a questão da permanência e minimizar a evasão, com 

ênfase na implantação de um serviço de orientação ativo com a criação de um Núcleo de 

Orientação composto por profissionais que atuam em parceria para melhorar a vida acadêmica 

do estudante. 

a) A Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (FAPPES) Instituiu o 

Núcleo de Apoio Discente (NAD), que é um órgão de apoio acadêmico previsto no item 6.1 

do PDI da Faculdade e vincula-se à Diretoria Geral no desenvolvimento, decorrente da 

Política Institucional de Ensino, prevista no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que é 

parte integrante do Projeto Pedagógico Institucional (PDI) vigente, recomendado pela 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/ MEC). 

Serviços Oferecidos: O NAD – Núcleo de Apoio Discente prevê uma série de 

atividades e serviços, que estão sendo implantados gradativamente, destacando-se a 

Orientação Vocacional, Acadêmica e Pessoal que acompanha os serviços de encaminhamento 

profissional, de apoio pedagógico e acompanhamento psicopedagógico. 

b) A Universidade Santa Cecília de Santos/SP no ano de 2001 criou o Setor de 

Orientação Psicopedagógica ao Estudante Universitário: 
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As atividades deste setor apresentam como objetivo apoiar estudantes e docentes com 

um setor de orientação aos estudantes ingressantes. O setor não é um local de tratamento 

psicológico ou psicoterapêutico, mas um setor de orientação, de aconselhamento 

psicopedagógico.  

São três grandes linhas de atuação: 

1. Acadêmica: acompanhamento enquanto estudantes;  

2. Profissional: formação na carreira escolhida;  

3. Relacional: Orientação Psicopedagógica. 

c) A Universidade Federal do Rio de Janeiro criou em 1982 o Setor de Orientação 

Psicopedagógica ao Estudante Universitário: 

 As atividades desenvolvidas nas Faculdades de Medicina e de Educação, sobre a 

criação e implementação do Programa de Orientação Psicopedagógica e Profissional 

(POPPE), a partir de 1982. Atribuíam à educação e especificamente ao ensino superior mais 

uma função, de orientação a ser desenvolvida, embasados no pressuposto de que:  

Com esta ação, a universidade passa a concretizar um serviço de orientação e 

aconselhamento aos estudantes universitários, fundamentadas nas ideias de 

professores, psicólogos, médicos, pedagogos e assistentes sociais, que acreditavam 

que estes serviços, de orientação e aconselhamento, deveriam ser implantados nas 

diferentes faculdades, com a intenção de atender às características peculiares de 

seus alunos e às suas próprias.  

     d) Linha Universitária Noturna da Universidade de Aveiro – L.U.A. Portugal  

Experiência piloto desenvolvida pela Universidade de Aveiro (Portugal) em 

1994/1995, a qual se caracterizou por oferecer apoio ao estudante universitário, calouro, por 

meio de uma linha telefônica noturna que disponibilizava a escuta, o atendimento pelos 

também estudantes-universitários denominados conselheiros.  “a primeira Nightline do país 

de apoio a alunos universitários por universitários”. Esse serviço direcionou suas ações para 

orientar, ajudar os calouros a enfrentarem os problemas relacionados ao ingresso na 

universidade em três dimensões:  

1. Problemas referentes ao processo de transição de vida e adaptação a um novo 

ambiente acadêmico;  
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2. Problemas resultantes do desenvolvimento pessoal: autoestima, autoconceito e 

maturidade e;  

3. Problemas relacionados ao desempenho acadêmico: rendimento, ansiedade e 

stress principalmente nos períodos de exames e provas, motivação, evasão, 

relacionamento com os colegas, professores e funcionários. 

Ao fazermos referencia aos serviços de Orientação nestas instituições de ensino 

superior queremos chamar atenção para a importância e prática do atendimento ao estudante 

neste contexto, pois se verifica que sua implantação se deu a partir da necessidade que 

docentes sentiram em realizar um acompanhamento mais específico de seus trabalhos em 

busca de melhorar vários aspectos que dificultam o processo de ensino e aprendizagem e a 

consecução dos objetivos institucionais em relação a formação e a conclusão da graduação. 

2.6 Ensino Superior e Orientação 

As considerações feitas neste trabalho acerca do ensino superior e da Orientação 

querem sinalizar para a confluência de interesses que levam ao destaque a importância do 

serviço de orientação ao estudante dentro da universidade pública na ampliação de 

mecanismos que ajudem a viabilizar a formação integral do cidadão para a construção de uma 

sociedade efetivamente mais democrática. 

Destaca-se que o desenvolvimento do ensino superior no Brasil se deu de forma a 

privilegiar as pessoas das classes mais favorecidas socialmente, e que, apesar da implantação 

da política de expansão, não se pode deixar de reconhecer que a exclusão persiste refletida na 

não absorção de toda demanda existente, também em falta de condições de permanência que 

segue colaborando para a retenção e evasão dos estudantes das classes menos favorecidas 

neste nível de ensino.  

Quanto aos caminhos trilhados pela Orientação no sistema educacional destacamos 

que no Brasil se deu de forma exógena, e também que caminhou ao lado das políticas 

educacionais elitistas dentro do contexto político e econômico delineados para a educação 

brasileira. Em relação a esta questão a Orientação foi vista por muito tempo de maneira 

reducionista, sendo responsável por desenvolver métodos e técnicas que viessem a direcionar 

as escolhas de formação e seleção profissional e o ajuste dos estudantes para adaptação ao seu 

meio, na crença de um serviço preventivo que buscasse a anulação dos conflitos na tentativa 

que os estudantes não incorressem em problemas.  
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A questão da implementação da educação superior pública e do serviço de Orientação 

desenvolvido na educação básica, acompanhou o caráter elitista e reprodutor das políticas 

educacionais que vem sendo transplantadas e adaptadas às realidades locais de cima para 

baixo, mas destaca-se que ao mesmo tempo, em que se impõe, também tem nos processos de 

luta, os embates do caráter antagônico da sociedade de classes que tem nos interesses 

contrários sua resistência, a oposição desta àquela se mostra na recusa que ao se estabelecer 

promove a abertura para o caminho reverso ao total imobilismo. É desta maneira que no 

Brasil: 

 
As mudanças sociais têm sido realizadas “de cima para baixo”, atendendo às 

diretrizes das agências internacionais das quais as políticas governamentais são 

dependentes, porém atendendo, no limite, às reivindicações das entidades 

organizadas da sociedade civil (GRISPUN, 2008, p. 55). 

 

E é nestes pequenos espaços forjados na resistência que os avanços e as perspectivas 

de melhorias se fundam. A partir desta abertura é que propomos o serviço de Orientação na 

universidade, na perspectiva de promoção do desenvolvimento das potencialidades do sujeito 

em seu contexto pessoal, profissional, social e político. Mas, sempre conscientes que a 

universidade está atrelada ao sistema que compõe a organização econômica e social e que se 

assim for considerada, há que se reconhecerem os fatores condicionantes das políticas que a 

envolvem.  

Para continuar a acreditar que podem ser viabilizadas ações na universidade para a 

efetiva democratização do acesso e garantia de condições de conclusão nos cursos, não 

adianta se discutir apenas os índices quantitativos sem se considerar sua importância social e 

crer que os problemas que a envolvem são meramente instrumentais e metodológicos e sim 

que são de “várias ordens – de hegemonia, de legitimidade e de institucionalidade” que 

envolve a vontade e a determinação política para plausíveis soluções (SGUISSARDI, 2009, p. 

18). 

Diante de tão difícil empreitada o autor citado, recomenda que seja preciso não se 

perder a utopia, mas enfatiza que ser utópico não é ser ingênuo diante dos apelos de uma 

política educacional que se guia pelos ditames econômicos e pelas regras do mercado, mas 

que “entretanto, essa utopia não deverá ser diferente de outras utopias históricas pelas quais 

sempre valeu a pena lutar. Sem elas, quem nos garante que a “barbárie” não seria maior ou 

que teria sido evitada? ”(SGUISSARDI, 2009, p. 36). 
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No questionamento do autor é que refletimos o serviço de Orientação, pois sabemos 

que este na medida em que acompanha a conjuntura educacional, vai sofrer também as 

influências desta. E para que não se perca a utopia de acreditar na importância de uma ação 

orientadora em prol de melhorias para os estudantes das classes menos favorecidas é preciso 

antes de tudo, que se tenha um propósito consciente, sem ser ingênuo e, que as ações deste 

serviço sejam voltadas ao estudante de forma institucionalizada dentro dos processos de 

vivência acadêmica que se reflita no fazer didático e pedagógico e que repagine antigas 

concepções e atitudes da universidade para com os estudantes e as comunidades envolvidas. 

Para tanto é fundamental ter em mente que: 

 
Ser utópico sem ser otimista ingênuo é saber que a democratização do acesso e 

garantia de não evasão e conclusão do curso superior depende de políticas de 

inclusão social, de distribuição de renda, de erradicação da indigência e da pobreza 

que afetam mais da metade dos brasileiros, de prévia democratização do acesso a um 

ensino médio de alto nível, e que, finalmente, essas politicas iriam a contracorrente 

do que tem sido feito ao longo dos últimos anos no país e das orientações e 

recomendações emanadas dos organismos multilaterais, que, especialmente nos anos 

recentes têm sido seguidas quase como cartilha, e do que tem resultado a perda de 

espaços importantes na soberania nacional (SGUISSARDI, 2009, p. 36-37). 

 

Para entendimento desta conjuntura e, particularmente aqui nos referimos às condições 

de melhorias no ensino superior para a permanência e a diminuição da evasão, é necessário 

como bem disse o autor, situá-las dentro das políticas de cunho social, e isso obriga que se 

compreenda sua dinâmica dentro do movimento do capital, mas também para que não se 

perca a utopia em meio aos seus caminhos e sinuosidades, é preciso visualizar os espaços de 

resistência a partir dos antagônicos e complexos processos de embate no âmbito da sociedade. 

A amplitude destes processos e sua complexidade é uma difícil tarefa e, é ambição 

grande demais para a pequena dimensão deste estudo, mas a seguir apresentamos uma síntese 

das políticas educacionais no âmbito do ensino superior no Brasil. Não foi nossa intenção 

realizar uma sistematização exaustiva dessas políticas, limitamo-nos a indicar alguns aspectos 

históricos que nos pareceram relevantes para o objetivo deste trabalho. 

2.7 Educação Superior e as Políticas Públicas Educacionais no Brasil 

Historicamente, no Brasil, as políticas públicas educacionais para os diferentes níveis 

de ensino são marcadas por um caráter excludente e verticalmente construído. Isto implica 

afirmar que, a organização e implementação destas políticas (PARO, 2001; SAVIANI, 2009; 

SHIROMA et. al., 2007; ORSO, 2007) segue colaborando para as poucas transformações e a 
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continuação como nos primórdios de nossa História de um sistema educacional excludente e 

seletivo direcionado principalmente pelos capitalistas da atual conjuntura mundial. 

Dentro de uma sociedade de classes, a história oficial se presta a divulgar os fatos - 

vitórias e sucessos - narrados a partir da perspectiva dos grupos dominantes. Serve como 

instrumento de validação e aceitação dos modelos de dominação e minimização dos conflitos 

sociais que se fazem presentes ao longo do tempo.  

É dentro desta interpretação que situamos as reflexões deste trabalho, procurando 

destacar as condições de oferta e efetivação do Ensino Superior dentro da política educacional 

brasileira que por obra e consequência das ações oficiais vem sendo executadas, ignorando a 

maioria da população que vive em um país em situação socioeconômica das mais injustas e 

desiguais do planeta. Assim, as políticas educacionais conservadoras adotadas pelas elites 

dominantes desde o limiar de sua história, vem sendo mascarada para adaptação ou ajuste dos 

ditames do capitalismo global. 

As políticas educacionais no Brasil estão atreladas aos direcionamentos das políticas 

macroeconômicas que objetivam a reforma do Estado e a reestruturação da produção 

capitalista. Dentro dessa compreensão, como explicita Saviani (2000, p. 8) é que se deve 

entender que o Estado impossibilitado de superar as contradições geradas no âmbito da 

sociedade – e dele próprio, administra-as, suprimindo-as do plano formal, mantendo-as sob 

controle no plano real, como um poder que, oriundo da sociedade, coloca-se acima dela, e vai 

se esquivando cada vez mais em sua relação, gerando um processo antagônico que resulta na 

promoção das políticas públicas que se colocam entre essa correlação de forças.  E, é a partir 

desse confronto que se abrem as possibilidades para que se instale sua face social, que se dá 

em um equilíbrio instável de compromissos, empenhos e responsabilidades. 

 
Numa sociedade atravessada, e movida, por conflitos sociais, ou seja, numa 

sociedade onde há explorados e exploradores, onde há classes antagônicas, a 

História Oficial é sempre uma construção que reflete os interesses dos grupos sociais 

dominantes. Em outras palavras, é uma construção das classes sociais que detém o 

poder e os meios de comunicação. E isso é verdade, mesmo quando tal situação está 

mascarada, não explicitada, quando não é evidente (PRESTES, 2010, p.7). 

 

Assim, a partir da visão da organização da sociedade em classes é que o estudo da 

História da Educação no Brasil nos mostra em que bases foram alicerçadas a organização 

escolar no país e como as políticas públicas nesta área estão fortemente vinculadas aos 

interesses políticos e econômicos do contexto governamental vigente. E isso se mostra 

evidente desde as origens de nossa colonização quando: 
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O Brasil entra para a História da chamada “Civilização Ocidental” no sec. XVI, e 

sua história coincide com o período caracterizado pelo surgimento e 

desenvolvimento da educação pública. E que a relação entre Estado e Educação no 

Brasil remonta às origens de nossa colonização. Quando os primeiros jesuítas aqui 

chegaram em 1549, cumprindo mandato do Rei de Portugal, D. João III, que 

formulara nos “Regimentos”, aquilo que poderia ser considerado a nossa primeira 

política educacional (SAVIANI, 2000, p. 4). 

 

Conforme se destaca, o norte desta politica educacional já se encontrava determinado 

nos Regimentos Imperiais e sua execução esteve voltada para atender aos interesses 

econômicos e políticos da Coroa Portuguesa e foi imposta aos nativos em detrimento de sua 

própria cultura. As Ordens Religiosas eram os emissários das “coisas do espírito” e da 

instrução dos gentios. No Brasil, predominou a ordem jesuítica que assumiu também o ensino, 

pois em sua missão “a catequese os obriga a ensinar, como caminho para a conquista das 

almas, e são educadores por missão fundamental” (SODRÉ, 1984, p. 272-273). Concepções 

validadas e oficializadas a partir dos objetivos do conquistador que visava através destas 

ações à busca de mão de obra barata e o aumento das fileiras cristãs. 

Desta forma, desde o início da colonização no século XVI, a educação pública no 

Brasil foi destinada a dois públicos distintos: conquistadores e conquistados.  A domesticação 

dos índios passou por um processo de catequização através da aprendizagem do catecismo e 

da disciplina para o trabalho. Mais tarde, com o aumento da população pobre em sua maioria 

índios, mestiços e negros a educação elementar continuou destinada para o trabalho manual, 

onde se aprendia, no convívio e na prática, os serviços demandados das necessidades da 

organização administrativa da Colônia. 

O ensino superior público acompanhou os processos delineados para a educação no 

Brasil dentro do contexto geral das políticas públicas educacionais.  Custou a ser implantado 

e, quando se deu, foi dentro de uma concepção dualista e elitista. Explicitamente excludente e 

seletiva, a educação superior no Brasil Colônia seguia em acordo com a política da Coroa 

portuguesa e da Igreja Católica.  

Os cursos superiores ofertados pelos jesuítas se destinavam a formação religiosa dos 

membros das famílias mais abastadas da Colônia. Desde o início da colonização até meados 

do século XIX, os brasileiros que não queriam seguir a carreira religiosa e dispunham de 

recursos financeiros se deslocavam para Portugal e França para obter sua formação 

universitária (ARANHA, 2006, p.305-306). 

A partir da chegada da família real e com as necessidades provindas da instalação da 

corte portuguesa em 1808 e da proclamação da Independência em 1822, esta situação viria a 



43 

sofrer modificações, pois neste novo cenário, a preocupação era com a formação para a 

preparação da elite dirigente do país. Nesse contexto, a importância dada ao ensino superior, 

durante o Reinado e o Império advinha da necessidade de formar uma elite que protegesse a 

colônia dos invasores e que movimentasse culturalmente a Corte. Essa empreitada tomou 

forma, através da criação de diversos cursos superiores, com destaque para a formação 

militar, a engenharia e a medicina, além dos tradicionais cursos de retórica e filosofia, 

desenho e história.  

No Brasil Imperial, apesar de existir a motivação para a criação das universidades, 

gerou-se um embate em torno das questões de ordem filosófico-ideológicas, Orso (2007, p. 

45), sustenta essa colocação ao observar que apesar de “a ideia de criação das universidades 

no Brasil já está presente desde a Colônia, é durante o Império, depois da Independência, que 

ela toma maior força”. Porém, o autor destaca que os principais grupos representantes do 

poder político e econômico da época, apesar de concordarem em alguns pontos quanto à 

necessidade da criação de universidades, divergiam no tocante as concepções e o modelo que 

as embasariam.  

As correntes filosófico-ideológicas representadas pelos liberais, pelos positivistas e 

pelos católicos defendiam cada qual seu modelo de escola. Ainda, segundo este autor, a 

discussão sobre a criação das universidades, anteriormente defendida por alguns que 

levantavam a bandeira contra a proposta do centralismo imperial, passou a girar quase que 

unicamente em torno da liberdade de ensino, deslocando o eixo da discussão, pois cada grupo 

defendia à sua maneira, uma proposta para o ensino livre que adjacente estava o viés político 

defendido. Desta forma, conforme se observa: 

 
Essa, porém, não comportava um sentido unívoco. Os “liberais clássicos” diziam 

defendê-lo por coerência doutrinária decorrente do “direito natural”, como garantia 

da liberdade de consciência e de afirmação da individualidade; os positivistas, 

porque nela identificavam a condição necessária à regeneração social e a instalação 

do estado definitivo, no qual a ciência positiva imperaria. Quanto aos católicos, 

convictos de possuírem a verdade absoluta, eram favoráveis enquanto não se opunha 

à verdade revelada e lhes permitiam abrir escolas e propagar a doutrina 

ultramontana. Dessa forma, a discussão deslocou-se e passou a travar-se uma 

disputa entre os que defendiam a criação da universidade e os que defendiam o 

ensino livre (ORSO, 2007, p.47). 

 

Na passagem do Império para a República, esta discussão segue acompanhando os 

processos históricos de cunho político e ideológico intrínsecos na organização administrativa 

do novo Estado brasileiro.  
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Com a República, estas questões, guardadas suas nuances, continuaram a nortear o 

pensamento educacional. O destaque principal dado pelos Republicanos ao Ensino Superior 

continuou a ser em relação à formação de uma elite dirigente, desta feita naturalmente 

brasileira, mais centrada nas necessidades político-jurídica-administrativa do país 

diferenciando-se dos primeiros governantes da Colônia e do Império que priorizaram a 

criação das escolas militares, dos cursos médicos e da Academia Imperial de Belas-Artes. Os 

Republicanos, por sua vez deram maior importância às faculdades de Direito, onde se formou 

grande parte da nova roupagem política da elite dirigente do país.  

Passada a primeira fase da República, com a contenda de 1930 e o avanço da 

industrialização, o Brasil cria o Ministério da Saúde e da Educação. Em meio às inovações e 

adequações na organização política e econômica do Estado brasileiro pós-1930, estão as 

Universidades, iniciando-se um novo período na história educacional brasileira. Para Roque 

Spencer M. Barros (apud ORSO, 2007, p. 45), “os objetivos da universidade deveriam estar 

voltados para a formação da elite e para a seleção dos mais capazes”. Essa inspiração deixa 

clara a divisão entre a atividade intelectual e física, isto é, às elites caberia a função intelectual 

para conduzir às classes populares que por sua vez, exerceriam a tarefa de executar, de 

materializar com o trabalho físico as aspirações da classe dominante, Marx e Engels (2004, p. 

46) apontam para as consequências desta divisão: “(...) com a divisão do trabalho fica dada a 

possibilidade, mais ainda, a realidade, de que a atividade espiritual e a material – a fruição e o 

trabalho, a produção e o consumo – caibam a indivíduos diferentes”, neste caso, no Brasil 

somente à pequena parcela da elite dominante, teria este direito.  

Esta concepção da divisão do trabalho em  trabalho manual e trabalho intelectual, 

segundo a visão marxista permite o surgimento de outras dicotomias: satisfação e trabalho, 

produção e consumo, miséria e luxo. Estas dicotomias originam conflitos de interesses que 

vão do individual  versus o coletivo, do público e o privado. Na questão do Ensino Superior o 

Brasil evidenciou estas dicotomias com objetivos e oportunidades diferenciadas para as elites 

em detrimento dos interesses das camadas menos favorecidas da população. 

Na concepção de Pacheco e Silva (apud ORSO, 2007 p. 45), não paravam por aí as 

expectativas burguesas quanto às Universidades “Tinha a intenção de criar um verdadeiro 

cérebro, integrado à ciência e à técnica para forjar uma elite intelectual capaz de orientar todas 

as classes sociais”. Neste cenário, as medidas tomadas em relação à organização e 

implementação do ensino não visavam atender aos interesses da maioria da população em 

relação a uma formação integral, mas sim em aprofundar a instrumentalização para a mão de 
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obra aos moldes dos interesses do Estado burguês. Assim, o sistema educativo do Brasil, 

especialmente em relação ao ensino superior continuou confirmando, desde sua implantação 

aos moldes da reprodução capitalista os fatores que acentuam a reprodução, a exclusão e a 

dominação, privando aos pobres o acesso ao ensino superior público. 

As reformas Francisco Campos
3
, de 1931 e as Reformas Capanema

4
, de 1942 a 1946, 

dão sequência em âmbito nacional, ao processo de estruturação/reestruturação do ensino 

brasileiro. Visto como principal entrave no crescimento e desenvolvimento do país, este 

movimento irá desembocar na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

aprovada em 20 de dezembro de 1961.  

Depois de 13 longos anos de tramitação no Congresso Nacional, aglutinou defesas de 

diferentes interesses e permeadas por várias concepções educacionais. Finalmente, a lei é 

aprovada com algumas modificações e interesses dos grupos dominantes.  No entanto, longe 

do então contexto econômico vigente e da realidade social da maioria da população brasileira 

na época.  

Distante de um consenso, a educação brasileira segue nos anos 60-70, com a 

introdução da educação tecnicista, centrada na racionalidade e eficiência da produtividade, 

sustentando a reprodução do sistema capitalista. Vale destacar que ainda no início dos anos 

60, contrariando a resistência formal, a universidade brasileira vive um momento ímpar em 

sua história, quando a comunidade acadêmica desenvolveu ações que ultrapassaram seus 

muros: foram criados os Centros Populares de Cultura que passaram a desenvolver 

Campanhas de Alfabetização de Adultos, às quais envolviam jovens professores e alunos 

universitários, em confronto ao projeto elitista herdado do passado, em busca de um novo 

ensino superior, mais nacional e democrático. 

                                                           
3
 Reforma educacional de caráter nacional, realizada pelo então Ministro da Educação e Saúde Francisco 

Campos (1931). A reforma deu uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. Estabeleceu 

o currículo seriado, a frequência obrigatória, o ensino fundamental com duração de cinco anos, e outro 

complementar, com dois anos. A exigência de habilitação neles para o ingresso no ensino superior. Equiparou 

todos os colégios secundários oficiais ao Colégio Pedro II, mediante a inspeção federal e deu a mesma 

oportunidade às escolas particulares que se organizassem, segundo o decreto, e se submetessem à mesma 

inspeção. 

4
 Reforma Capanema foi o nome dado às transformações projetadas no sistema educacional brasileiro em 1942, 

durante a Era Vargas, liderada pelo então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, que ficou 

conhecido pelas grandes reformas que promoveu, dentre elas, a do ensino secundário e o grande projeto da 

reforma universitária, que resultou na criação da Universidade do Brasil, hoje, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 
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Porém, estas ações foram fortemente combatidas, e com o Regime Militar, persistia a 

grande seletividade, uma vez que a elite, melhor preparada porque oriunda das escolas de 

excelência, ocupava as vagas nas melhores faculdades públicas, em contrapartida, os alunos 

mais pobres e mal preparados não conseguiam vagas.  

Neste novo cenário, diante das condições propícias os empresários amigos do Regime 

aumentaram a criação dos cursos superiores com pouca qualidade, estes geralmente, cursos 

que demandavam pouco investimento de recursos financeiros e humanos, superlotavam as 

salas de aula. Na organização do ensino buscou-se ajustar a educação à nova situação por 

intermédio de novas reformas, incentivando o crescimento da privatização do ensino superior 

e a repressão dos direitos democráticos.  

Por este prisma, a Educação é vista como formadora do capital humano, moldado pela 

ideologia da segurança nacional. Este período foi marcado pelo grande crescimento da 

privatização do ensino e a repressão dos direitos democráticos. Segundo Saviani, (2008, p. 

397) “a política educacional do regime militar, era uma política de ajustamento da escola 

utilizada como instrumento de controle da sociedade que visava à perpetuação das relações de 

dominação vigentes”.  

A administração educacional no regime militar representava e agia como uma extensão do 

braço da administração capitalista com ênfase na burocracia tecnocrata. Isso gerou uma postura 

também tecnocrática e capitalista no processo educativo como um todo, que se refletiu nos embates 

entre o poder constituído e os educadores e os estudantes que se organizavam para reagir contra os 

encaminhamentos autoritários, que inibiam as manifestações coletivas em prol da liberdade e 

melhores condições de ensino para a sociedade brasileira. 

Em meio a estes conflitos, segundo a concepção dialética, surge também o espaço de 

contradição da Educação, pois se, por um lado, ela reproduz o sistema dominante vigente, é 

também espaço de luta de interesses divergentes - dominados versus dominantes – pois a 

educação está inserida no processo social e tem nesse aspecto sua força de luta e 

transformação. 

Dentro deste campo de forças e de lutas, é que o período de transição democrática pós-

ditadura militar é marcado por grande efervescência de elaboração de propostas que 

sinalizassem para a construção de políticas educacionais mais igualitárias, embaladas pelo 

espírito de construção democrática vivida pelo país.  
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Nos debates que antecederam a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, 

várias entidades da sociedade civil estiveram presentes. Mais uma vez, estavam de um lado, 

aquelas correntes que se identificavam com os interesses da educação pública, em oposição 

aos grupos privatistas, interessados em ampliar o acesso às verbas públicas e diminuir a 

interferência do Estado no sistema educacional. Apesar disso, nessa batalha os resultados 

efetivos não foram muito animadores para os que lutavam por maiores mudanças para a 

organização pública do ensino e grosso modo, as políticas para a educação continuaram 

atreladas às desenvolvidas no regime militar. 

Nos anos 90, as políticas educacionais são delineadas basicamente pelos acordos feitos 

na Conferencia Mundial de Educação para Todos
5
. O principal discurso desta década é 

assegurar o acesso e a permanência na escola dentro do discurso da qualidade total, este 

vinculado à privatização e à racionalização dos custos, destacando a ingerência do Estado 

perante os recursos públicos. A lógica do mercado sobrepuja o Estado e o Banco Mundial 

define o foco dos investimentos em educação. Validar estas ações diz respeito a: 

 
Trata-se de persuadir e construir novo consenso, agora sob a influência do 

neoliberalismo, da globalização da economia e da hegemonia do capital global 

(internacional). Neste contexto, a educação é compreendida como elemento 

constituído e constituinte crucial de luta hegemônica numa perspectiva neoliberal e 

neoconservadora que tem por objetivo adequá-la ao processo de redefinição do novo 

padrão e à alternativa democrática (ZIENTASK, 2010, p.3). 

 

É nessa nova trincheira que é promulgada a Constituição Federal de 1988 e inicia-se o 

debate sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que veio a ser aprovada 

no final do ano de 1.996 sob o n° 9.394/96. A nova Lei trata da educação superior no capítulo 

IV, nos artigos 43° a 57°. Estabelece, por sua finalidade estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo de 

aperfeiçoamento cultural e profissional; estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular, os nacionais e regionais. 

                                                           
5
 A Conferência Mundial sobre Educação para Todos foi realizada em março de 1990, em Jomtien na Tailândia, tendo com 

meta primordial a revitalização do compromisso mundial de educar todos os cidadãos do planeta. A Conferência, que 

contou com a presença de representantes de 155 governos de diferentes países, teve como patrocinadores e financiadores 

quatro organismos internacionais: a Organização das Ações Unidas para a Educação (UNESCO); o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF); o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e o Banco Mundial 

(BID). 
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A promulgação desta nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional marca uma 

nova era para a educação no Brasil, em consonância com a Constituição Brasileira de 1988, 

acena para a efetivação de direitos garantidos pela luta da sociedade organizada em prol da 

educação. Apesar das mudanças ocorridas no texto original, esta lei representa importantes 

mudanças na delimitação da política educacional brasileira no que tange a incumbências e 

investimentos das diferentes instâncias da organização nacional nos diferentes níveis de ensino. 

Porém, a distância entre o ordenamento legal e as condições reais de exclusão social a 

que é relegada a maioria da população se mostra contundente na desigualdade presente entre 

as diferentes regiões do país, evidenciadas nas dificuldades de acesso e condições de 

permanência dos estudantes das camadas menos favorecidas nas instituições de ensino 

superior públicas. 

Apesar do aumento de programas para o acesso ao ensino superior, o que destacamos 

neste estudo é que em determinadas regiões do País, a situação de acesso e permanência neste 

nível de ensino continua enfrentando sérias limitações. Um dos fatores evidenciados por 

vários estudos que implicam para o ingresso e a obtenção de condições de permanência neste 

nível de ensino está ligado à organização do sistema de ensino da rede básica. 

Várias pesquisas demonstram que apenas uma minoria da população de estudantes do 

país, consegue cursar o ensino médio em boas escolas, que possuam infraestrutura física e 

didático-pedagógica para ofertar formação adequada e consequentemente resultados para 

passar no vestibular e ter acesso as poucas vagas oferecidas pelas universidades públicas. Os 

(As) estudantes vêm, em grande parte, do ensino médio público, tendo que competir no 

vestibular, em condições desfavoráveis, com uma minoria bem preparada.  

Estes problemas sociais, entre outros, se mascaram quando se constata a 

predominância de currículos elaborados a partir das experiências elitistas em que conteúdos e 

metodologias são selecionados a partir de um referencial da classe hegemônica, onde as 

diferenças socioculturais, além dos obstáculos geográficos e estruturais das diferentes regiões 

e, principalmente das camadas menos favorecidas da população, não são considerados. 

Outra questão bastante discutida é quanto aos investimentos que em sua maioria são 

parcos, ou mal aplicados nas escolas públicas que recebem os alunos das classes populares. Estes 

fatores colaboram para o fracasso do ensino e aumentam a evasão escolar, impedindo o 

prosseguimento dos estudos e, consequentemente, o acesso e a permanência ao ensino superior.  
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No interior do Amazonas, a situação em que se encontram os estudantes desta parcela 

da população é bastante desigual, além de todos os condicionantes acima referidos a 

quantidade de Instituições de ensino superior público é ínfima. Para ingressar nas 

universidades, muitos jovens de famílias de baixa renda deixam suas cidades de origem em 

busca do diploma universitário, visto como passaporte para a consecução de um bom trabalho 

e, posteriormente, melhoria de condição de vida.   

Muitas famílias depositam suas esperanças e os poucos recursos na empreitada do 

sonho dos filhos ingressarem no ensino superior, porém este sonho é acompanhado por uma 

série de dificuldades: custos com aluguel, gastos com alimentação e a aquisição de material 

didático e pedagógico. Em muitos casos, as dificuldades financeiras empurram os jovens 

universitários para o trabalho marginalizado, com longas jornadas e baixa remuneração, mas 

necessárias à tentativa de sobreviver e conseguir permanecer estudando. 

A permanência do critério de seletividade continua a balizar a classificação para o 

ingresso no ensino superior, os estudantes de baixa renda dificilmente conseguem furar o 

bloqueio e ingressar nas universidades públicas e, menos ainda, nos cursos que representam 

maior prestígio social: medicina, direito, entre outros. 

Diante desta situação, para transcender o imediatismo e às limitações intrínsecas às 

políticas educacionais para o ensino superior, é preciso refletir acerca dos pressupostos que as 

embasam e para quem se destinam, para que se possa permitir criar condições de ensino 

menos seletivas e excludentes; é preciso considerar como ponto de partida a realidade social e 

histórica dos sujeitos envolvidos; é constituir mecanismos de luta que sinalizem para o seu 

fortalecimento e as tornem viáveis neste domínio.  

As colocações aqui expostas não tiveram como objetivo explicar as transformações 

ocorridas no ensino superior no tocante à estrutura, modelo, organização administrativa e 

pedagógica, mas se buscou descrever da forma mais sucinta, como no Brasil este nível de 

ensino desde suas primeiras formas de implementação esteve vinculado à formação de uma 

determinada parcela da população e, que durante muitos anos em todos seus aspectos 

predominou um caráter elitista e seletivo. 

 Muito embora concordemos que atualmente exista um pequeno avanço em relação ao 

acesso, ainda é perceptível que os estudantes das classes populares em sua grande maioria 

estão fora desse sistema ou estão com muito sacrifício estudando na universidade particular. 

Sendo que, segundo dados da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior-
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ABMES, as particulares, oferecem a maioria das vagas e são responsáveis por formar 7 em 

cada 10 universitários deste país.  

É evidente que os estudantes ao ingressarem na universidade pública precisam de 

políticas diferenciadas para que se efetive sua permanência e se ampliem as taxas de sucesso 

acadêmico, pois: 

 

Pensar que o aluno, seja ele jovem, adulto ou com mais idade, está apto a enfrentar 

todos os desafios de uma carreira universitária, superando todos os obstáculos, sem 

nenhuma ajuda, acompanhamento ou orientação é demonstrar uma visão ingênua 

sobre a vivência acadêmica na Universidade (MATHIAS, 2004, p. 99). 

 

Então, a oferta de um serviço junto aos diversos profissionais da educação superior 

com uma visão menos ingênua e mais crítica sobre a entrada e a permanência do universitário 

no meio acadêmico tendo a Orientação como mecanismo para a promoção do 

desenvolvimento das potencialidades do educando em seu contexto pessoal, profissional, 

social e político se faz primordial para a formação integral do cidadão e a construção de uma 

sociedade efetivamente democrática. 

Na próxima seção, situaremos o contexto do estudo: O Instituto de Educação 

Agricultura e Ambiente – Sede do Campus Polo do Madeira da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) suas estratégias, metas e indicadores em prol de melhorias para os 

estudantes da graduação no interior do Amazonas. 
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3. CONTEXTO DO ESTUDO 

 
3.1 Breve Histórico da UFAM6 
 

O Amazonas, no período do ciclo da borracha, em meados de 1890, despontou como 

um grande centro de desenvolvimento econômico e financeiro, em meio a transformações 

político e econômicas e culturais.  Na segunda metade do século XIX, Manaus a capital do 

estado se projetou e a região foi vista como um grande centro de desenvolvimento econômico 

e financeiro atraindo investidores interessados em apostar em uma nova proposta de negócio: 

o látex da seringueira, árvore típica da região.  

Nesta época, na capital do estado foram construídas grandes edificações, das quais se 

destacam o Palácio da Justiça, a Alfândega, o Mercado Adolpho Lisboa e o Teatro Amazonas. 
Manaus, já nesse tempo, vivenciava um momento de efervescência cultural e era uma das 

capitais mais urbanizadas do país, sendo a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica, 

iluminação pública e sistema de tratamento de esgoto. 

No período da Primeira República esse clima de inovação, sofisticação, elegância e 

urbanização, levou um grupo de visionários a idealizar a criação de uma instituição de ensino 

superior, a então Escola Universitária Livre de Manaós. Fundada em 17 de janeiro de 1909, 

evento que foi reconhecido internacionalmente em 1995 pelo Guiness Book Records. E, 

posteriormente, passou a se chamar de Universidade de Manaós. As primeiras aulas foram 

lecionadas no Grupo Escolar Saldanha Marinho.  

Esta primeira fase foi encerrada em 1926, depois de desenvolver suas atividades por 

17 anos. Em grande parte, isso ocorreu, em razão da crise da borracha que se abateu sobre a 

Amazônia, e que por consequência atingiu a Universidade de Manaós, seus cursos foram 

gradativamente sendo desativados. A partir daí, passou a funcionar como unidades isoladas de 

ensino superior, mantidas pelo estado, as Faculdades de Direito, Odontologia e Agronomia.  

Poucos anos depois, restou apenas a Faculdade de Direito (antiga Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais), que formou os primeiros bacharéis em 1914, que mais tarde foi 

incorporada pela Universidade Federal do Amazonas. Esse elo histórico entre as duas 

instituições testemunha, revalida e liga à atual Universidade Federal do Amazonas a sua 

                                                           
6
 Informações sobre a história da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) compiladas pela mestranda 

através dos documentos institucionais: PPI, PDI citados na referência bibliográfica deste estudo. 
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antecessora a Escola Universitária Livre de Manaós legitimando a UFAM como a mais antiga 

universidade brasileira. 

Antes de ser reconhecida como Fundação de Direito Público mantida pela União, a 

Universidade foi refundada como Universidade do Amazonas (UA) através do Projeto de Lei, 

de autoria do então deputado federal Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho. Ato publicado 

no Diário Oficial da União em 27 de junho de 1962, assinada pelo presidente João Goulart, 

em 12 de junho do corrente ano, mas só se instalou como Fundação de Direito Público 

mantida pela União Federal em 17 de janeiro de 1965.  Posteriormente recebeu a 

denominação de Universidade Federal do Amazonas (UFAM) por força  da  Lei  nº. 10.468,  

de 20 de junho de 2002. 

Constituída atualmente por 18 unidades de ensino, entre institutos e faculdades, e com 

a maioria de suas unidades administrativas e de ensino instaladas no Campus Universitário da 

Cidade de Manaus, oferece atualmente 96 cursos de graduação e 39 de pós-graduação stricto 

sensu credenciados pela CAPES. São, ao todo, 31 cursos de Mestrado e 8 de Doutorado. Em 

nível de Pós-Graduação Lato Sensu, são mais de 30 os cursos oferecidos anualmente. No que 

se refere à extensão, são mais de 600 projetos que beneficiam diretamente a população e 17 

grandes programas extensionistas. 

O ingresso dos estudantes é anual, através de dois  tipos  de seleção para a graduação: 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Processo Seletivo Contínuo (PSC), com 50% 

de vagas para cada um deles. 

A UFAM tem como objetivo ministrar o ensino, desenvolver a pesquisa em todas as 

áreas do conhecimento e promover a ações de extensão para benefício da população da capital 

e do interior do Amazonas. 

O Projeto Pedagógico Institucional (UFAM/PPI, 2012, p 16) ressalta que o sonho 

acalentado por seus visionários pioneiros da primeira década do século XX, para sua 

implantação, embora interrompido por 36 anos, se alimenta e se renova com a ampliação do 

Campus da capital e também na expansão com os cinco novos pólos do interior do estado, 

promovida pelo Programa O Amazonas é nosso Campus e do Projeto UFAM/ MULTICAMPI. 

É deste Projeto que trataremos no próximo tópico no qual em seu bojo nascem os 

cinco campi da extensão no interior do estado e, entre eles o Instituto de Educação 

Agricultura e Ambiente (IEAA), espaço físico delimitado para realização da nossa pesquisa.  
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3.2 O Projeto UFAM/Multicampi - Um Programa de Expansão do Sistema Público  
Federal de Educação  

A Universidade Federal do Amazonas está presente no interior do Estado, por meio de 

seus centros universitários, desde 1976, quando implantou o seu primeiro polo no município 

de Coari. 

Contudo, é a partir do ano de 2005 que novas medidas foram adotadas para a execução 

dos projetos de interiorização com o objetivo de se adequar a Instituição à política de 

expansão do Ensino Superior promovido pelo Governo Federal, dentre as medidas para 

efetivação do Programa de Expansão, surge o projeto “Ufam Multicampi”, com a implantação 

das Unidades Acadêmicas permanentes no interior do estado, nos municípios de Benjamim 

Constant, Humaitá, Coari, Parintins e Itacoatiara. 

O projeto UFAM/Multicampi se originou a partir do Programa de Extensão do Sistema 

Público Federal da Educação Superior que propôs ações relativas à criação e/ou consolidação 

de vinte campi universitários em diversas regiões do país e o fortalecimento das 

Universidades da Amazônia Legal.  

O Projeto se torneia a partir de um estudo que traz um breve perfil das teias de 

complexidades que envolvem o estado do Amazonas e suas peculiaridades, neste estudo  é 

possível visualizar o grande desafio que é a expansão do ensino superior público para 

enfrentamento de alguns condicionantes que há anos a universidade reconhece que vem sendo 

destacados e, até mesmo utilizados como escudo dentro do discurso oficial que coincide com 

a pouca vontade política do Estado brasileiro em resolvê-los, como por exemplo, em relação a 

grande dimensão da área física, das condições climáticas, da distância regional em relação aos 

principais pólos de desenvolvimento econômico do País, do pouco desenvolvimento da 

estrutura educacional e da espaça distribuição populacional. 

O Amazonas do ponto de vista geográfico é o maior Estado Brasileiro em superfície e 

seu território ocupa uma área correspondente a 18, 38% do território Nacional e 41,06% da 

Região Norte. O Amazonas é o segundo entre os Estados mais populosos da Região Norte e o 

décimo quinto do Brasil (PDI/UFAM, 2006-2015). 

Inserida neste contexto físico-cultural, a Universidade Federal do Amazonas 

desenvolve atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão no interior do estado desde 

1976. Ao todo são cinco centros universitários, que atendem a um total de 36 dos 62 

municípios. 
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Desta forma a UFAM segue ampliando a oferta do ensino de graduação, oferecendo 

96 cursos nas diversas áreas do conhecimento acadêmico, por meio dos quais disponibiliza 

anualmente 4.365 vagas de ingresso.  

Mapa 1 - Mapa Municípios que sediam os campi da UFAM a partir da expansão. 

Fonte: PDI/UFAM (2006-2015), ano 2006 

Conforme a figura 1 o programa Ufam Multicampi concretizou a efetiva interiorização da 

Universidade com a implantação de cinco Unidades Acadêmicas permanentes no interior do 

estado: Alto Solimões, Médio Solimões, Médio Amazonas, Baixo Amazonas e Vale do Madeira, 

dotadas de docentes e técnicos administrativos em educação do quadro efetivo da Universidade e 

infraestrutura para atender aos 30 novos cursos de graduação, assim distribuídos: 

- Instituto Natureza e Cultura de Benjamin Constant, com os seguintes cursos: 

Antropologia, Administração, Ciências Agrárias e Ambientais, Pedagogia, Licenciatura dupla 

em Química e Biologia e Licenciatura dupla em Letras (Português e Espanhol);  

- Instituto de Agronomia e Ambiente de Humaitá, com os seguintes cursos: Engenharia 

Ambiental, Agronomia, Licenciatura dupla Matemática e Física, Licenciatura dupla em Biologia 

e Química, Licenciatura dupla em Letras (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e Pedagogia; 
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- Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari, com os seguintes cursos: Nutrição, 

Fisioterapia, Enfermagem, Biotecnologia, Licenciatura dupla em Química e Biologia e 

Licenciatura dupla em Matemática e Física;  

- Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara, com os seguintes cursos: 

Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Ciências Farmacêuticas, Química 

Industrial, Licenciatura dupla em Matemática e Física e Licenciatura dupla em Biologia e 

Química; 

-Instituto de Ciências Humanas, Educação e Zootecnia de Parintins, com os seguintes 

cursos: Zootecnia Comunicação Social, Pedagogia, Administração, Serviço Social e Educação 

Física.  

 

3.3 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a dimensão social de suas 
estratégias, metas e indicadores para obtenção do sucesso acadêmico na graduação. 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal do 

Amazonas a ser desenvolvido no período de 2006 a 2015 “é um instrumento que subsidiará o 

aperfeiçoamento constante da gestão na Universidade, percorrendo os caminhos que 

conduzirão ao seu engrandecimento e na busca de sua Missão” (PDI/UFAM, 2006-2015, 

p.13) Este documento traz em seus fundamentos estratégicos as linhas mestras das iniciativas 

que deverão ser executadas no período de 2006 - 2015, nas áreas de ensino, pesquisa, 

extensão e modernização administrativa. Assim delineadas: projeções, desafios e objetivos 

superiores. 

Os programas que compõem o planejamento estratégico da universidade estão focados 

segundo seu planejamento “no cumprimento da responsabilidade social, prevendo ações no 

sentido de apoiar o desenvolvimento social e econômico da região, preservação do meio 

ambiente, transparência e facilitação das informações” (PDI/UFAM, 2006-2015, p.23). 

As Bases do Plano de Desenvolvimento Institucional foram dividas por áreas. Das 

quais para o objetivo deste trabalho trabalharemos com a área do Ensino de Graduação. Para 

esta área foram desenvolvidas onze estratégias desdobradas em suas metas e indicadores para 

se atingir os objetivos proposto pela Instituição, sendo que de acordo com o objeto deste 

estudo destacamos a meta 3 (implementar ações permanentes de orientação acadêmica) e a 

meta 5 (implantação de programa de permanência e de redução de evasão- Efetivar uma 

política de acompanhamento pedagógico e avaliação do processo de ensino-aprendizagem) 

do PDI que nos ajudaram no conhecimento do que é proposto na base documental quanto as 
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atividades associadas a Orientação na graduação onde se destaca as estratégias que 

consideramos implicar diretamente nas ações da universidade para concretizar seus objetivos 

quanto as condições de permanência e diminuição da evasão dos estudantes da graduação que 

são:  

a) Aprimorar os mecanismos de Orientação Acadêmica e incorporar práticas 

pedagógicas inovadoras em todos os cursos para estimular a permanência do estudante com a 

meta de reduzir o tempo médio de formatura a período não superior a (25%) além do tempo 

regular sugerido para o curso tendo como indicador o tempo médio de formatura por curso. 

b) Ampliação de oferta de vagas através dos novos cursos criados com a expansão nas 

unidades fora da sede com a meta de oferta de 1.470 vagas anuais no período de 2006 a 2011, 

tendo o indicador que estas vagas foram ofertadas e preenchidas. 

Esquema 1 - Representação das bases para o desenvolvimento institucional com as 

estratégias, metas e indicadores conforme o PDI/UFAM (2006-2015). 

 

 

Elaborado pela mestranda a partir do PDI/UFAM (2006-2015) em 2011. 
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Fonte: Elaborado pela mestranda a partir do PDI/UFAM (2006-2015) em 2011. 

 

Nos itens a seguir são abordados os pontos que tem convergência com as questões 

acima para que a Instituição consiga atingir as metas para melhorar as condições de 

permanência e para minimizar a evasão de estudantes na universidade, assim como outras 

medidas que podem contribuir para a melhoria desses pontos de avaliação dos cursos de 

graduação como sinaliza o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

3.4 Base documental nacional: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) 

O SINAES, instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentado pela 

portaria no. 2.051, de 9 de julho de 2004, “tem por finalidade a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua  oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e especialmente a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional.”  

Esquema 2 - Representação da base documental e nível tático para o desenvolvimento 

institucional 
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As diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) 

em aditamento ao item IX do artigo 3º da Lei 10.861, menciona: “(9) Políticas de atendimento 

aos estudantes – analisa as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida 

acadêmica e os programas através dos quais a IES busca atender aos princípios inerentes à 

qualidade de vida estudantil.” 

Nas Orientações Gerais para o Roteiro de Auto Avaliação das Instituições, do 

SINAES, item 4.9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes, alguns pontos devem ser 

mencionados– transcrito na integra os três pontos, que tem estreito relacionamento com o 

presente trabalho: 

- Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação com as 

políticas públicas e com o contexto social.  

- Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e outros 

estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas.  

- Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 

continuada. Núcleo de temas optativos – transcritos apenas os itens relacionados com a 

temática deste trabalho:  

a) Existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os 

estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais?  

b) Quais os aspectos positivos e negativos detectados no que diz respeito às políticas de 

atendimento ao estudante?  

Indicadores – são apresentados a seguir os cinco indicadores listados no roteiro:  

1. - TSG – Taxa de Sucesso na Graduação  

2. - GPE – Grau de Participação Estudantil 

3. - Tempo médio de conclusão do curso  

4. - Aluno tempo integral/professor  

5. - Aluno tempo integral/técnico-administrativo  

Sendo que dois desses indicadores estão intimamente relacionados com o presente 

trabalho:  



59 

1. - TSG = número total de diplomados / número total de ingressantes, que 

corresponde ao complemento do índice de evasão.  

2. - Tempo médio de conclusão do curso é o indicador de retenção. 

Em atendimento as diretrizes da CONAE, a UFAM instituiu sua Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). A partir de sua criação se elaborou um cronograma de trabalho que procura 

atender aos objetivos de elaborar e desenvolver instrumentos avaliativos que consigam captar 

as diversidades da Instituição, permitindo a obtenção da melhor informação possível dentro 

dos limites de cada situação. Neste campo o trabalho a ser desenvolvido necessitava 

considerar os princípios da globalidade, legitimidade, avaliação participativa, coletiva, crítica. 

Dentro duma visão autônoma e transformadora da instituição e dos sujeitos envolvidos e que 

possibilite tornar públicas as interpretações oriundas do processo avaliativo, apresentando 

com clareza seus parâmetros, critérios e padrões de referência.  

Conforme estes pressupostos, a CPA, segundo PDI (2006-2015), buscou autonomia e 

condições razoáveis de infraestrutura para que pudesse atuar em todas as instancias 

administrativas e acadêmicas da Instituição. 

3.5 Base Institucional UFAM: A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) tem sob sua responsabilidade a 

coordenação das ações de ensino de graduação, com o objetivo de acompanhar a vida 

acadêmica do estudante, desde a classificação num dos processos que o habilita a cursar 

graduação na UFAM (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; Processo Seletivo 

Contínuo - PSC e Extra Macro) até a conclusão do respectivo curso e a colação de grau. 

Para a execução das atividades, no âmbito da PROEG, cada programa possui uma 

secretaria que realiza as atividades rotineiras de controle acadêmico, como matrículas, 

oferecimento de disciplinas, emissão de diários de classe, manutenção dos históricos 

escolares, agendamento de aulas de qualificação e defesas, sendo responsável também pela 

alimentação do Sistema de Informação de Ensino (SIE), com as informações do programa, é 

feito o controle dos dados da Graduação, as quais detalharemos a seguir: 

Divisão de Orientação Acadêmica (DOA) 

Esta divisão da PROEG é responsável em prestar serviço sistemático de orientação e 

informação à comunidade universitária, distribuídas em atribuições especificas: 
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 Participar da elaboração de formulários informativos de apoio à orientação/informação 

da comunidade universitária; 

 Divulgar datas de acordo com o calendário acadêmico no "Portal do Aluno"; 

 Manter o(a) Diretor(a) do Departamento de Registro Acadêmico e demais órgãos da 

PROEG permanentemente informados sobre os assuntos pendentes que devam 

merecer análise mais profunda e imediata solução; 

 Desempenhar outras atividades, correlatas, que lhe sejam delegadas pelo(a) Diretor(a) 

do Departamento de Registro Acadêmico e/ou pelo Pró-Reitor de Ensino de 

Graduação. 

Guia do Aluno 

A produção do guia do aluno é de responsabilidade da PROEG, e as informações 

impressas contidas nesta publicação visam orientar os estudantes para que alcancem 

“principalmente, as inúmeras perspectivas de construção de uma vida acadêmica responsável, 

produtiva, comprometida e prazerosa na UFAM”. O Guia do Aluno levam informações para 

que os discentes conheçam seus deveres, direitos e possibilidades no decorrer da vida 

acadêmica. 

Divisão de Apoio ao Usuário do SIE (DAUSA) 

 

Presta assessoria aos usuários e labora os relatórios do Sistema de Informação para o 

Ensino - SIE do módulo educação. Assessora os coordenadores de cursos e graduação e 

chefes de departamentos/coordenadores acadêmicos nas atividades do SIE, especificamente 

no módulo de educação (oferta e matrícula); 

Assessora os setores da PROEG nas atividades do SIE, no que diz respeito à admissão 

de aluno, oferta de disciplinas, matrícula em disciplinas, cadastro de disciplinas, cadastro de 

cursos, manutenção de histórico escolar, confecção e registro de diploma, entre outras ações 

do módulo de Educação;  

Departamento de Apoio ao Ensino (DAE) 

Supervisiona e orienta as Unidades Acadêmicas no desenvolvimento das atividades de 

ensino de graduação, acompanhamento didático-pedagógico dos cursos superiores de 

educação (regulares, especiais e sequenciais) no que diz respeito à criação, reconhecimento, 

alterações e reformulações curriculares, acompanhamento das avaliações institucionais.  
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Além dessas atribuições, tem ainda a responsabilidade de assessorar a Pró-Reitoria de 

Ensino e Graduação nas tomadas de decisões e implementações relativas a toda a mudança 

curricular baseada nas Novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores. 

Departamento de Programas Acadêmicos (DPA) 

Os Programas Acadêmicos fazem parte de ações que possibilitam um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que a UFAM oferece para a formação do seu aluno, 

conferindo identidade curricular a seus cursos e a seu Projeto Pedagógico. 

O Departamento de Programas Acadêmicos foi criado em 1º de outubro de 2005 como 

Coordenação de Programas Acadêmicos (COPAC), vinculado à PROEG, tornando-se 

Departamento de Programas Acadêmicos (DPA) a partir da Portaria nº 592/10 – GR/UFAM, 

para dar suporte aos Programas Acadêmicos, acompanhando-os, avaliando-os, ou, se preciso, 

reformulando - os conforme a necessidade. 

Entre os programas executados neste departamento em parceria com o governo 

federal, destacam-se: O Programa Jovens Talentos para a Ciência que tem por objetivo a 

concessão de bolsas de estudos de iniciação científica a estudantes que ingressam no primeiro 

semestre letivo nas universidades federais e institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia; Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID); Programa de 

Educação Tutorial (PET); Programa Ciência sem Fronteiras e outros de iniciativa da própria 

instituição. 

Departamento de Legislação e Normas (DLN) 

Ao Departamento de Legislação e Normas compete prestar assessoria específica, de 

natureza jurídica, na área acadêmica da Instituição, tanto nos aspectos preventivos, quanto na 

sugestão de medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança aos atos e 

decisões da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Departamentos Acadêmicos e 

Coordenações de Cursos. 

Feita essas considerações em relação aos principais setores de atendimento 

institucionalizados da UFAM ao estudante passaremos a falar do Instituto de Educação 

Agricultura e Ambiente em relação aos cursos ofertados e seus índices de egressos, 

permanência evasão e conclusão. 
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3.6 Campus do Vale do Rio Madeira - Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente-
IEAA 

O Campus do Polo Vale do Madeira com sede em Humaitá é formado pelos 

municípios de Apuí, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã e tem sua origem em uma das ações 

do programa de expansão Ufam Multicampi criado em 04 de outubro de 2006, pela Portaria 

do CONSUNI nº 028/2005. O Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) é sede 

do polo em Humaitá.  

O município está localizado ao sul do estado do Amazonas à margem esquerda da 

hidrovia do rio madeira, afluente do rio amazonas, no entroncamento de duas rodovias 

federais, BR-319, sentido Humaitá/Porto Velho (capital de Rondônia). Pertencente à 

mesorregião do sul amazonense e microrregião do Madeira, sua população é de 45. 954 

habitantes. A distância de Manaus é de 959 km via fluvial. Segundo o objetivo geral do 

programa espera-se que neste município seja ampliada a política afirmativa de interiorização 

da universidade com ações permanentes nas áreas de Ciências Agrárias e Ambientais (UFAM 

Multicampi, p. 9). 

No início de suas atividades o Instituto era denominado de Instituto de Agricultura e 

Ambiente, mas em 03 de agosto de 2009, a Portaria nº 011/2009 do CONSAD alterou o nome 

para Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA).  

A estrutura física da sede nova do campus ainda está em fase de conclusão, sendo que 

os dois primeiros blocos já estão em funcionamento. Em sua totalidade o espaço físico do 

Instituto conta com uma área de 6.322,80m. A área predial construída é composta de 20 salas 

de aulas com capacidade para 60 alunos em cada uma delas; 15 laboratórios; 11 salas para o 

serviço administrativo; 01 auditório para 200 lugares; 01 biblioteca; área de lazer, cantina, 

sala de reprografia, sanitários e depósitos. 

 A estrutura administrativa para a gestão do Instituto é formada pela Direção, 

Coordenação Administrativa, Coordenação Acadêmica e Coordenação de Cursos (Fonte: PDI 

2006-2015). 

3.6.1 Cursos implantados e ingressos de alunos a partir da expansão em 2006 

A partir da expansão os Cursos de Graduação oferecidos no Instituto de Educação 

Agricultura e Ambiente foram os seguintes: Agronomia; Ciências-Biologia e Química; 
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Ciências-Matemática e Física; Engenharia Ambiental; Letras - Língua e Literatura Portuguesa 

e Língua e Literatura Inglesa e Pedagogia.  

Em nossa investigação documental constatamos o seguinte quadro analítico, 

sintetizando a modalidade do curso, vagas, duração e os perfis dos profissionais a serem 

formados no campus de Humaitá, demonstrados no quadro 1 na próxima página 

Quadro 1- Curso, vaga, modalidade, duração e perfil dos egressos no Campus de Humaitá. 

Curso Número/
Alunos 

Modalidade Período/
Duração Perfil do profissional a ser formado 

1. Agronomia 

 

 50 Bacharelado 

 

5 anos Deverá ser um profissional eclético, com sólida formação 
básica em ciências exatas, biológicos e sociais e profundo 
conhecedores dos ecossistemas amazônicos, assim poderá 
produzir alimentos minimizando a degradação dos 
recursos naturais. O profissional deverá ser dotado de 
elevado senso crítico em relação aos problemas do setor 
agropecuário amazônico, considerando-o de forma 
holística, integrando os pontos de vista técnico, 
humanístico, social, econômico, ecológico e político. 

2. Ciências 

Biologia e 

Química 

 

50 Licenciatura 

Dupla 

4anos Biologia: Deverá possuir uma formação básica, ampla e 
sólida, com adequada fundamentação teórico - prática que 
inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres 
vivos, bem como sua organização em diferentes níveis, 
suas respectivas distribuições e relações com o ambiente 
em que vivem. Em Química, a formação é generalista, 
mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos 
campos da química, preparação à aplicação pedagógica 
do conhecimento e experiências de Química e de suas 
áreas afins. 

3. Engenharia 

Ambiental 

50 Bacharelado 5 anos Deverá estar capacitado para a projeção e implantação de 
programas de monitoramento e mitigação de impactos 
ambientais, assim como para implantar e/ou intervir em 
diversos processos de produção, a fim de reduzir, 
reutilizar, reciclar, tratar ou destinar adequadamente os 
efluentes e resíduos. 

4. Letras – 

Língua e 

Literatura 

Portuguesa e 

Língua e 

Literatura 

Inglesa 

50 Licenciatura 

Dupla 

4anos Deverá ter domínio do uso das línguas que sejam objeto 
de seus estudos, em termos de sua estrutura, 
funcionamento e manifestações culturais, além de ter 
consciência das variedades linguísticas e culturais. Deve 
ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de 
fazer uso das novas tecnologias disponíveis e de 
compreender sua formação profissional como processo 
contínuo, autônomo e permanente. 

5. Ciências: 

Matemática e 

Física 

50 Licenciatura 

Dupla 

4anos Deverá ter uma sólida formação em Física e Matemática, 
dominando tanto os seus aspectos conceituais, como os 
históricos e epistemológicos e em Educação, de forma a 
dispor de elementos que lhe garantam o exercício 
competente e criativo da docência nos diferentes níveis 
do ensino formal e espaços não formais, atuando tanto na 
disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pela 
Física e Matemática, enquanto instrumento de leitura da 
realidade e construção da cidadania, como na produção de 
novos conhecimentos relacionados ao seu ensino e 
divulgação. 

6. Pedagogia 50 Licenciatura 5 anos Deverá ser um profissional, ou seja, um pedagogo, capaz 
de desempenhar com competência a práxis pedagógica 
que envolve a docência e a gestão educacional 
compreendida na sua complexidade e possibilidades do 
fazer pedagógico. 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir do PPI/UFAM (2006-2015), 2011. 
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De acordo com o projeto pedagógico a escolha dos cursos oferecidos neste Campus se 

fundamentou nos seguintes critérios: 

a) Necessidade de interiorizar a qualificação nas áreas de ciências agrárias e ambientais, 

que hoje se encontram restritas à capital do Estado. O fato de essa região apresentar 

um considerável potencial de crescimento no setor de agronegócio foi o principal 

motivador desta decisão; 

b) Necessidade de interiorizar formas perenes de sustentabilidade com base na produção 

da floresta; 

c) Necessidade de prestar apoio à estrutura de ensino instalada nos municípios do polo, 

com o fito de aumentar a qualidade da educação oferecida (p. 27 -28). 

 

3.6.2 O IEAA e os índices de ingresso, retenção e evasão de estudantes.  

A seguir os dados de ingresso e a situação corrente dos(as) estudantes da graduação 

nos seis cursos ofertados a partir do ano de 2006. A UFAM/IEAA denomina de “forma de 

evasão” os dados que se referem a desistente, excluído, jubilado, transferido, sem evasão (não 

formado, retido) e formado. A observação dos quadros 2 e 3 elaborados a partir da coleta de 

dados na coordenação acadêmica do Instituto demonstram as seguintes informações: 

Quadro 2 - Dados estatísticos sobre o quantitativo de ingresso e evasão de estudantes no IEAA no ano de 2006. 

Fonte: Elaborado pela mestranda a partir dos dados estatísticos colhidos na Coordenação Acadêmica, 2011. 

Turma  

Sexo Forma de Ingresso Forma de Evasão 

M F Mandado 
Judicial PSC PSM SISU 

Transfe-
rência do 
exercito 

Desistente Excluído Jubilado Transferido Sem  
Evasão Formado 

Agronomia 
34 16 0 0 50 0 0 10 0 10 0 26 4 

Biologia e 
Química 19 31 0 0 50 0 0 12 1 0 4 28 5 

Engenharia 
Ambiental 32 18 0 0 50 0 0 8 1 0 1 28 12 

Letras 
20 30 0 0 50 0 0 4 1 0 2 28 15 

Matemática 
e Física 36 14 0 0 50 0 0 7 0 0 0 39 4 

Pedagogia 
8 42 0 0 50 0 0 3 1 0 2 11 33 

Total 149 151 0 0 300 0 0 44 4 10 9 160 73 
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Conforme as informações no quadro 2 na página anterior, no ano de 2006, ingressaram 

50 estudantes em cada um dos seis cursos de graduação, totalizando 300 ingressos neste ano. 

Deste total de ingressantes 149 eram do sexo masculino e 151 do sexo feminino. A forma de 

ingresso se deu pelo Processo Seletivo Macro (PSC).  

Os cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental e Pedagogia, segundo seus projetos 

pedagógicos iniciais tem carga horária com duração de cinco anos, portanto com previsão de 

conclusão para a primeira turma no segundo período de 2011. Os demais cursos com duração 

de 4anos teriam concluídas suas primeiras turmas no segundo semestre de 2010. Porém o total 

de estudantes que ingressaram em 2006 formados é somente de 73 estudantes. 

 Dos cursos com duração de 4 (quatro) anos e previsão de conclusão pelo calendário 

oficial para 2010, somente 4 (quatro) estudantes conseguiram concluir em tempo hábil o 

curso, enquanto que nos cursos com duração de 5 (cinco) anos com previsão de conclusão em 

2011, somente 64 estudantes conseguiram concluir no prazo original seus cursos. 

O total de estudantes desistentes nos cursos é de 44; foram excluídos 4 (quatro) por 

não atenderem os critérios exigidos para acesso em um dos cursos da Instituição; 10 foram 

jubilados; 9 (nove) foram transferidos e um total de 160 estudantes permanecem retidos. 

Quadro 3 - Dados estatísticos sobre o quantitativo de  ingresso e evasão de estudantes no IEAA/UFAM no ano de 

2006 - 2012 

Fonte: Elaborado pela mestranda a partir dos dados estatísticos colhidos na Coordenação Acadêmica, 2011. 
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Agronomia 152 182 334 1 75 250 7 1 334 42 3 23 0 258 8 334 

Biologia e Química 105 222 327 0 62 253 12 0 327 27 3 0 7 285 5 327 

Engenharia Ambiental 187 161 348 1 106 229 10 2 348 35 8 0 7 278 20 348 

Letras 114 215 329 0 69 255 3 2 329 10 3 0 12 260 44 329 

Matemática e Física 172 89 261 0 22 232 5 2 261 35 0 0 0 222 4 261 

Pedagogia 53 288 341 1 81 249 9 1 341 7 2 0 11 260 61 341 

Total 783 1157 1940 3 415 1468 46 8 1940 156 19 23 37 1563 142 1940 
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Quanto aos índices de ingresso: A partir da observação dos dados sistematizados no 

quadro 3 (p. 65) se verifica que com a implantação do programa de expansão no município de 

Humaitá no ano de 2006 e desenvolvimento do processo, até o primeiro semestre do ano de 

2012 ingressaram no Instituto 1.940 estudantes nos cursos de graduação. Destes, 783 são do 

sexo masculino e 1.157 do sexo feminino. Sendo que 415 estudantes ingressaram através do 

Processo Seletivo Contínuo-PSC e 1.468 pelo Processo Seletivo Macro (PSM). No primeiro 

semestre do ano de 2012, um quantitativo de 46 estudantes ingressaram através do 

SISU/MEC, e 8 estudantes foram integrados através de transferência por estarem ligados ao 

serviço militar no Exercito Brasileiro. 

Quanto aos índices de evasão: do total de 1.940 estudantes ingressantes a partir do ano 

de 2006 até o primeiro semestre de 2012 um total de 156 estudantes desistiram de seus cursos, 

23 foram jubilados, 19 se evadiram, 37 foram transferidos e 1.563 seguem matriculados por 

concluir a graduação. 

Os índices demonstrados no quadro 3 na página 65, nos fazem refletir sobre como 

estão sendo inseridas as políticas educacionais para o ensino superior em determinados 

contextos locais, como é o caso do interior do Amazonas. Tendo em vista que estas políticas 

são norteadas de acordo com um contexto mais amplo, dentro das políticas que regulam a 

economia e as demais áreas da organização societária, dentro da conjuntura mundial, nacional 

e regional.  Confronte a essa situação, se pontua quais resultados são esperados de sua 

aplicação em contextos específicos, pois se constata que as políticas do ensino superior 

público no Amazonas, mesmo se pautando em pilares de valorização do meio a que se 

destinam (PPI, 2012, p.56), estão em sua gênese, isto é em suas bases inseridas também neste 

contexto global.  

Diante do recente destaque dado às políticas de expansão, é que se observa a 

necessidade de aumento das condições oportunizadas, em busca de respostas satisfatórias à 

questão da expansão do acesso e de mecanismos que deem condições plenas de permanência 

e diminuição da retenção e da evasão de estudantes sejam eles oriundos de qualquer região do 

país. Tendo em vista que todos os cidadãos têm direito a formação e essa formação é parte das 

ações a que se destinam as políticas educacionais que objetivam refletir resultados de 

melhoria no âmbito da sociedade. 

Na próxima seção deste estudo descreveremos os caminhos metodológicos percorridos 

para se atingir os objetivos deste estudo. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

O caminho trilhado na abordagem metodológica deste estudo, para atingir o objetivo 

de conhecer a percepção de estudantes da graduação quanto ao recebimento de atividades 

associadas à Orientação na unidade da UFAM de Humaitá, se entrelaçou nos aspectos que 

envolvem a vida do(da) estudante a partir de seu ingresso na universidade quanto à efetivação 

das atividades que os(as) orientam na graduação. Neste estudo, delimitamos algumas 

necessidades de atendimento a estudantes que se constituem em intervenientes no processo de 

graduação para obtenção do bom desempenho acadêmico como: conhecimento da 

organização da faculdade e do curso, processos de ensino e aprendizagem; bem estar físico e 

emocional; condições de assistência financeira; perspectiva de pós-formação e inserção no 

mercado de trabalho. Estes intervenientes foram considerados na viabilização do 

desenvolvimento e do detalhamento da temática estudada.  

 

4.1 A abordagem e o tipo de pesquisa 

A abordagem do estudo atende as características das chamadas investigações 

qualitativas, pois estas se identificam para a análise dos problemas educacionais por serem 

estes fenômenos dinâmicos, complexos e que comportam uma ação processual de constante 

intervenção. Segundo Almeida e Freire (2003 p.101), “na abordagem qualitativa as pessoas 

interagem em função dos significados que as coisas, as outras pessoas e as condições 

históricas têm para elas, sendo tais significados produzidos pela própria interação e 

interpretação do sujeito”.  

O tipo de pesquisa foi o estudo de caso, que é utilizado na investigação qualitativa, 

uma vez que toma a base ou o marco teórico para analisar a realidade e as questões que se 

deseja responder, pois permite selecionar os cenários reais que se constituem em fontes de 

informação. 

Considerando os objetivos do estudo de caso numa abordagem qualitativa, Gómez 

Jiménez (2002, p. 72) informa que “um caso pode ser uma pessoa, uma organização, um 

programa de educação, uma coleção, um acontecimento particular ou um simples depósito de 

documentos”. Segundo este autor, “a única exigência é que se possua algum limite físico ou 

social em que se configure a entidade. Em contexto educacional pode ser o aluno, o professor, 

uma classe, um centro educacional, um projeto curricular, uma determinada política educativa 

e outros”. 
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Em acordo a estas características, nossa pesquisa atende ao propósito do estudo de 

caso na tipologia do interesse intrínseco do caso, pois investiga, dentro de uma determinada 

instituição de ensino, como se efetivam os mecanismos de Orientação e, em que medida estes 

mecanismos são percebidos pelos estudantes da graduação. 

O acesso ao campo de pesquisa, segundo Gómez Jiménez (2002, p.72), “é um 

processo permanente que se inicia no primeiro dia em que se entra no cenário objeto da 

investigação e só termina no final do estudo”. Neste sentido, foi feito inicialmente o estudo 

documental, que ajudou na verificação do que é planejado e legalizado pela política de 

expansão para o ensino superior quanto aos mecanismos de Orientação ao(a) estudante, em 

especial no nível do contexto local institucionalizado nos documentos oficiais para o 

aprofundamento do assunto e, posteriormente, a aplicação dos instrumentos de coleta de 

dados que foram: questionários e entrevistas. 

Definidos a abordagem e o tipo de pesquisa, os tópicos descritos a seguir caracterizam 

o processo de organização e sistematização que complementam a pesquisa quanto a 

perspectiva metodológica; nestes aspectos, nos fundamentamos na metodologia desenvolvida 

por Brasileiro (2002) no terceiro capítulo - El planteamiento general de La investigación - de 

sua Tese doutoral, para completar esta fase da pesquisa. 

4.2 Definição dos participantes da informação da pesquisa 

O universo desta pesquisa diz respeito aos possíveis sujeitos envolvidos com as 

atividades relacionadas com o Serviço de Orientação para os estudantes de graduação do 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da UFAM, em Humaitá. Sem perder de vista 

que dentro desse universo, segundo Brasileiro (2002, p. 154) “é importante que se determine 

os sujeitos com quem se vai efetuar o estudo, assim como delimitar o âmbito da investigação 

a partir do problema específico a ser estudado”. Desta forma, o seguimento que compõe a 

coletividade estudada, considerada como participante deste estudo foi: 

a) Estudantes de graduação: refere-se aos estudantes dos seis diferentes cursos de 

graduação ofertados no IEAA/UFAM a partir de sua criação no ano de 2006 e que 

estavam matriculados no espaço de tempo da realização do nosso estudo de campo 

(2011-2012) 

b) Representantes institucionais: refere-se aos profissionais que estavam responsáveis 

diretamente pela execução das atividades de administração e coordenação pedagógica 

das ações desenvolvidas na graduação dentro do IEAA/UFAM. São eles: 
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 Diretor: profissional responsável por executar, administrar e acompanhar as 

atividades da gestão; 

 Coordenadora Acadêmica: profissional responsável em gerir os processos 

acadêmicos junto a professores e estudantes da graduação; 

 Coordenadores de Curso: profissionais responsáveis pelo desempenho do 

trabalho acadêmico no âmbito de cada Curso de graduação, acompanhando 

professores e estudantes de seu colegiado no desenvolvimento de suas 

atividades. 

c) Documentos oficiais: documentação que norteia possíveis ações da universidade quanto 

ao desenvolvimento de mecanismos de orientação ao estudante: 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): traz em seus fundamentos 

estratégicos as linhas mestras das ações que deverão ser executadas no período 

de 2006 a 2015, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e modernização 

administrativa. 

 Projeto Politico Institucional (PPI): caracteriza-se em um instrumento de 

explicitação do compromisso da Instituição junto ao MEC e a sociedade. 

 Plano Institucional de Trabalho (PIT): regulamenta as atividades a serem 

desenvolvidas pelos docentes dentro de sua carga horária de trabalho. 

 Pro Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG/DOA); Manual do Aluno: visa 

orientar os estudantes com informações para que conheçam seus deveres, 

direitos e possibilidades dentro do contexto acadêmico. 

4.3 Processo de seleção e definição da amostra 

Para chegarmos à definição da amostra do estudo, conforme Brasileiro (2002), 

percorremos cinco etapas: definição ou seleção do universo dos sujeitos; determinação da 

população ou parte dela a qual a pesquisadora tem acesso; seleção da amostra convidada para 

participar da pesquisa de campo; amostra de convidados que concordou em participar da pesquisa 

de campo; amostra produtora de dados (a parte que aceita e que produz dados).  

Tendo em vista que nesta pesquisa a população é o conjunto dos envolvidos no 

recebimento e na execução de ações quanto aos mecanismos de Orientação dentro do 

IEAA/UFAM no nível de graduação, a amostra se constituiu no estudo do conjunto dos sujeitos 

extraídos da população da pesquisa com base nos seguintes critérios: 
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a) Os estudantes foram selecionados para a amostra por estarem cursando a graduação e por 

frequentarem regularmente o curso no qual foram matriculados no IEAA/UFAM. 

b) Dentre os Representantes Institucionais, o Diretor, a Coordenadora Acadêmica e os 

Coordenadores de Curso foram selecionados por estarem respondendo pela gestão no 

momento da realização da pesquisa empírica, sendo os responsáveis diretos por zelar pela 

execução da política administrativa e pedagógica delineada para a Instituição. 

A partir da sequência proposta por Brasileiro (2002), e da adaptação ao nosso estudo, 

podemos visualizar o Ciclo da amostra da investigação na figura 3, abaixo: 

Esquema 3 - Ciclo da amostra da investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda, a partir da adaptação da metodologia adotada por Brasileiro (2002), 2011. 

 

 

 

                  

 

 

UNIVERSO HIPÓTETICO: todos os 

possíveis sujeitos envolvidos com as ações de 

orientação desenvolvidas na graduação dentro 

do Instituto de Educação, Agricultura e 

Ambiente da UFAM em Humaitá. 

POPULAÇÃO: 300 estudantes dos seis 

diferentes cursos de graduação ofertados 

no IEAA/UFAM. 

09 representantes institucionais 

 

 

 

 

FONTE FINAL DOS DADOS 

245 estudantes da graduação 

02 representantes institucionais 

(coordenador do curso de engenharia 

ambiental e o coordenador do curso de 

biologia e química)  

Documentos oficiais: PPI, PDI, PIT, 

PROEG 

 

 

 

 

CRITÉRIO BÁSICO DE 

SELEÇÃO: a acessibilidade e a 

disponibilidade para compartilhar a 

informação para o estudo de campo 

INFORMANTES CONVIDADOS 

300 estudantes da graduação 

08 representantes institucionais 

 

Objeto 
Objetivo do Estudo 
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Na figura 3 na página anterior podemos observar que da centralidade do objeto e dos 

objetivos do estudo, partindo do primeiro quadro referente ao universo hipotético, passando 

pela seleção da população, pelo critério de seleção e aos informantes convidados, houve 

modificações significativas no número de participantes que resultou na amostra final. 

No primeiro momento da definição do universo todos seriam possíveis informantes 

enquanto sujeitos envolvidos com as ações de Orientação desenvolvidas na graduação. 

Posteriormente, definida a população, foram selecionados aleatoriamente os estudantes de 

uma das turmas de cada um dos seis (6) cursos de graduação, as quais supostamente 

totalizavam um número de 300 estudantes. A suposição quanto a este total, se deu pela 

consulta em um documento denominado “UFAM em números”, disponível na página 

eletrônica da Instituição, referente ao exercício de 2006 e 2007, onde há a descrição do total 

de estudantes que ingressam nos cursos da referida universidade a cada ano.  

Quanto à seleção dos Representantes Institucionais, primeiramente havíamos 

selecionado um total de nove (9) profissionais, pois, além do Diretor, da Coordenadora 

Acadêmica e dos Coordenadores de Cursos, havia no Instituto uma Assistente Social, porém, 

esta profissional pediu remoção antes da realização das entrevistas, reduzindo assim o número 

para (8) oito.  

Quanto aos estudantes, o número de informantes convidados permaneceu os 300 

iniciais, a seleção atendeu ao critério de estes estarem matriculados e cursando regularmente a 

graduação no Instituto durante a realização do estudo empírico.  

Na continuação deste processo, se visualiza na descrição da última amostra que dos 

300 estudantes convidados apenas 245 participaram, e dos oito (8) representantes 

institucionais somente dois (2) coordenadores de curso colaboraram com informações: um (1) 

Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e outro do Curso de Biologia e Química. 

As entrevistas foram planejadas para obter informações dos(as) profissionais do 

IEAA/UFAM que desempenham funções administrativas e docentes. Para isso, as questões 

foram elaboradas para que possibilitassem ao(a) entrevistado(a) descrever seus 

conhecimentos, suas informações, considerando o objetivo da pesquisa. Estas informações 

visam ampliar e confrontar o discurso de acordo com a perspectiva administrativa quanto aos 

serviços de Orientação prestados aos estudantes, pois estas são o pano de fundo para o 

fortalecimento da execução do plano institucional e a prática efetivada. 
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As dificuldades em conseguir entrevistar os Representantes Institucionais foram 

muitas. Já sabíamos que obter informações nem sempre é uma tarefa fácil, mas pela 

proximidade do ambiente de trabalho com os colegas, pensávamos que teríamos maior acesso 

as informações. No primeiro momento, foram realizadas tentativas de entrevistas presenciais, 

mas a maioria dos profissionais não dispunha de tempo, por isso, depois de várias tentativas 

frustradas, adotamos a estratégia de obter as informações através dos e-mails institucionais; 

por fim, depois de muitas tentativas em vão, propusemos mais uma rodada de entrevistas 

presenciais e mais uma vez não conseguimos melhores resultados. 

O Diretor, no começo das nossas solicitações, disse não ter tempo para responder 

presencialmente, mas que iria responder por escrito. Enviamos o material por e-mail e, diante 

das nossas posteriores lembranças quanto à necessidade de retorno do material, ele acalentou-

nos dizendo estar quase totalizando as informações, mas, infelizmente, depois não respondeu 

mais as nossas solicitações.  

A coordenadora acadêmica, depois das nossas inúmeras insistências, por último, 

enviou-nos um e-mail no qual informava não dispor de tempo para colaborar naquele 

momento com a pesquisa. Procedimentos parecidos tomaram os quatro (4) coordenadores de 

curso que também alegaram os mesmos motivos: falta de tempo para disponibilizar as 

informações requeridas pela pesquisa.  

Com os estudantes, conseguimos bom retorno, os horários para que os mesmos 

respondessem aos questionários foram previamente agendados com os(as) docentes 

responsáveis pelas turmas em seus tempos de aula. Foram respondidos os dois questionários 

do estudo que discutem a temática da Orientação ao estudante dentro do Instituto. 

Estes questionários fazem parte do caderno de coleta de dados do Projeto de Pesquisa 

Avaliação dos Enfoques de Aprendizagem e de Variáveis Cognitivas e Contextuais 

Interferentes no Rendimento de Universitários do Ensino Superior do Amazonas e de 

Rondônia- Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM-CAAE -0249.0.115.000-09, desenvolvido 

pelo Grupo Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, Psicopedagogia e Psicologia Escolar. 

LAPESAM-Laboratório de Avaliação Psicopedagógico e Social. UFAM/CNPq (anexo F). 

4.4 Fases do estudo de campo 

A construção do processo de pesquisa se deu em duas fases interligadas e as 

informações foram coletadas no espaço de tempo de um ano. São elas: coleta de dados através 
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de documentos; coleta de dados através do contato direto com Estudantes e Representantes 

Institucionais. Organização e análise dos dados. 

 1ª fase: coleta de dados através de documentos: 

 

Corresponde à coleta de dados para conhecimento das políticas institucionais que 

asseguram a efetivação de mecanismos de Orientação ao estudante para melhoria de seu 

desempenho acadêmico. Os documentos estudados foram: 

 Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentado pela portaria no. 2.051, de 

9 de julho de 2004. 

 Projeto UFAM Multicampi adesão ao Programa de Extensão do Sistema 

Público Federal da Educação Superior  

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2006-2015) e seus objetivos, 

estratégias e metas para a graduação, mais precisamente o conhecimento das 

ações planejadas e institucionalizadas de mecanismos de orientação ao 

estudante no âmbito universitário. 

 Projeto Politico Institucional (PPI): caracteriza-se em um instrumento de 

explicitação do compromisso da Instituição junto ao MEC e a sociedade. 

 Plano Institucional de Trabalho (PIT): regulamenta as atividades a serem 

desenvolvidas pelos professores dentro de sua carga horária de trabalho. 

 Manual do Aluno: visa orientar os estudantes com informações para que 

conheçam seus deveres, direitos e possibilidades dentro do contexto 

acadêmico. 

 Levantamento dos índices de ingresso, retenção e evasão dos estudantes 

matriculados no IEAA/UFAM. 

 

 2ª fase: coleta de dados através do contato direto com estudantes e representantes 

institucionais (conforme descrito no ciclo da amostra). As ações realizadas nesta fase da 

pesquisa foram: 

 

 Aplicação dos questionários: (1) Avaliação de necessidades de orientação no 

ensino superior: função orientadora dos professores (ARZA, ARZA, 2009), 

composto por 15 itens e (2) Necessidades de orientação na universidade (ARZA, 

ARZA, 2009), composto de 23 itens (cf. Anexo F).  
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 Entrevista com o Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental do 

IEAA/UFAM;  

 Entrevista com o Coordenador do Curso de Biologia e Química do IEAA/UFAM. 

4.5 As dimensões de análise do estudo 

As dimensões de análise do estudo representam o apanhado das informações 

analisadas a partir do material que foi coletado junto aos Estudantes, aos Representantes 

Institucionais e nos Documentos Oficiais.  

 
1ª Dimensão de análise: a partir das informações coletadas junto aos estudantes da 
graduação da UFAM/IEAA - Campus de Humaitá 
 

Os informantes desta dimensão foram os 245 estudantes ingressantes no ensino superior 

no IEAA/UFAM a partir da expansão no município de Humaitá, nos seis diferentes cursos 

ofertados, onde foi realizada a pesquisa de campo. Sendo que do total, (53,9%) 132 são do 

sexo feminino e (26,1%) 64 são do sexo masculino e (20%) 49 não informaram o sexo. A 

idade dos informantes varia de 15 a 45 anos, sendo que (75,1%) encontram-se na faixa de 

idade de até 25 anos. 

Objetivo específico: diagnosticar a percepção de estudantes quanto à oferta e a 

necessidade, dos serviços associados à Orientação feita por docentes e pela universidade. 

Instrumentos de coleta de dados: aplicação dos questionários:  

(1) Avaliação de necessidades de orientação no ensino superior: função orientadora dos 

professores (ARZA, ARZA, 2009). Neste instrumento, foram selecionados 11 dos 15 itens, em 

acordo com os objetivos da pesquisa;  

(2) Necessidades de orientação na universidade (ARZA, ARZA, 2009).  Neste 

instrumento, foram selecionados 17 dos 23 itens, observando aqueles que atendem aos objetivos 

deste estudo (cf. Anexo F).  

Os itens destes questionários foram organizados em acordo com as categorias 

selecionadas e distribuídos em unidades para consecução da análise, conforme suas respectivas 

dimensões. A primeira dimensão da análise é composta de duas (2) categorias que serão 

detalhadas nos quadros 4 e 5, a seguir.  
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Categoria I - Quanto a Orientação que os estudantes recebem e que necessitam por 
parte de docentes.  

Para a consecução dos dados desta categoria foi aplicado o primeiro questionário: 

Avaliação de necessidades de orientação no ensino superior: função orientadora dos professores. 

(ARZA, ARZA, 2009). Esta categoria é composta de quatro unidades, distribuídas conforme o 

quadro 4. 

Quadro 4 - Organização da Categoria I e suas unidades – itens relacionados à orientação ofertada  

por docentes aos(as) estudantes. 

  

Categoria I- Quanto a Orientação que estudantes recebem e que necessitam por parte 
de docentes 
Unidades da categoria I Agrupamento dos itens das unidades 

Unidade I - Questões relacionadas ao 
processo de ensino e de aprendizagem - 
desenvolvimento das aulas (quatro itens) 
 

1. Esclarecimento sobre os assuntos que não 
entendi  
2. Solucionar dificuldades na aprendizagem 
das matérias 
3. Ajuda para realizar as atividades propostas 
4. Saber como abordar o estudo (elaborar o 
planejamento e estratégias de estudo) 
5. Preparação e revisão dos exames 
 

Unidade II - Orientação que os estudantes 
recebem e que necessitam por parte de 
docentes quanto aos fatores relacionados ao 
entendimento do funcionamento do curso e 
organização dos processos acadêmicos no 
decorrer da vida universitária (três itens) 

1. Onde e como obter informações sobre o 
funcionamento da Faculdade. 
2. Informações sobre o desenvolvimento do 
Curso (cumprimento da carga horária e 
responsabilidade com os deveres estudantis-
assistir aulas, entrega de trabalhos) 
3. Informações sobre o itinerário acadêmico 
(cursar disciplinas optativas, formação 
complementar) 
 

Unidade III - Orientação que estudantes 
recebem e que necessitam de docentes 
quanto ao bem estar físico e emocional 
imbricados nos processos acadêmicos no 
decorrer da vida universitária (dois itens) 
 

1. Resolução de problemas pessoais que 
afetam os estudos 
Resolução de conflitos pontuais com colegas 
e docentes 

Unidade IV - Orientação que estudantes 
recebem e que necessitam de docentes para 
obtenção de informações de como prosseguir 
nos estudos pós-universitários e mercado de 
trabalho para atuação no campo profissional.  
(dois itens) 

1. Informações quanto às opções de 
formação ao concluir a graduação 
2. Apoio quanto a obtenção de informações 
sobre o mercado/campo profissional 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir do questionário: Avaliação de necessidades de orientação no ensino 

superior: função orientadora dos professores (ARZA, ARZA, 2009), 2011. 
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Categoria II - Quanto a Orientação que os estudantes recebem e que necessitam por 
parte da universidade  
 

Para a consecução dos dados desta categoria foi aplicado o segundo questionário: 

Avaliação de necessidades de orientação no ensino superior: função orientadora da universidade 

(ARZA, ARZA, 2009). Categoria composta de cinco unidades, distribuídas no quadro 5, na página 

seguinte. 

Quadro 5 - Organização da Categoria II e suas unidades: itens relacionados à Orientação que 

estudantes recebem por parte da universidade 

 

Categoria II- Quanto à orientação que estudantes recebem por parte da universidade. 
 Unidades da categoria II Agrupamento dos itens das unidades 

Unidade I: Quanto ao conhecimento dos 

procedimentos relacionados ao funcionamento 

do curso e organização dos processos 

acadêmicos no decorrer da vida universitária 

(cinco itens) 

1. Conhecer a organização e funcionamento da 

faculdade  

2. Conhecer os serviços ofertados pela faculdade 

3. Conhecer as características do curso (plano 

curricular, atitude e conhecimentos requeridos) 

4. Configurar o itinerário acadêmico (escolha de 

optativas, formação complementar) 

5. Participar nos órgãos de gestão da faculdade 

Unidade II: Quanto aos fatores relacionados ao 

desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem (dois itens) 

1. Aprender técnicas e estratégias de estudo 

2. Superar as dificuldades nas distintas matérias 

Unidade III: Quanto ao bem estar pessoal e 

emocional imbricados nos processos 

acadêmicos no decorrer da vida universitária. 

(quatro itens) 

1. Resolução de problemas pessoais que dificultam e/ 

ou afetam os estudos 

2. Adquirir competências e habilidades sociais para o 

relacionamento, comunicação e resolução de 

conflitos. 

3. Informação e educação para a saúde (alcoolismo, 

tabagismo e drogas) 

4. Informação e educação sexual 

Unidade IV: Quanto aos serviços relacionados 

à assistência financeira para apoio ao estudo 

(dois itens) 

1. Informações sobre moradia universitária 

2. Informações sobre bolsas e crédito educativo 

Unidade V: Para prosseguir nos estudos pós-

universitários e mercado de trabalho para 

atuação no campo profissional (quatro itens) 

1.Assessoramento e conselho quanto às opções de 

formação ao concluir a graduação; 

2.Assessoramento e conselho quanto às opções de 

saídas profissionais e as possibilidades de emprego; 

3.Elaboração do planejamento profissional (definir 

objetivos em relação ao emprego e profissão); 

4.Adquirir técnicas de busca de emprego (elaboração 

do currículo, preparação para entrevista) 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda em 2012 a partir do questionário: avaliação de necessidades de orientação no 

ensino superior: função orientadora da Universidade (ARZA, ARZA, 2009), 2012. 
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Dimensão 2 - Identificar a percepção dos Representantes Institucionais acerca de 
atividades associadas à Orientação de estudantes. 
 

Os informantes desta dimensão de análise foram os dois Coordenadores dos Cursos de 

Biologia/Química e Engenharia Ambiental. 

Objetivo específico: Identificar o nível de conhecimento dos Representantes 

Institucionais acerca da Orientação ao estudante como serviço sistematizado e a oferta de 

ações associadas à Orientação realizadas. Instrumentos de coleta de dados: Entrevistas com 

roteiro guiado (cf. Apêndice). Questões no quadro 6, a seguir: 

Quadro 6 - Organização das questões da entrevista com os Representantes Institucionais 

 

CATEGORIAS OBJETIVOS 
Quanto às ações no âmbito da organização 

Institucional 
Como são viabilizadas as ações de orientação 

acadêmica que são previstas no PDI no Instituto 

para melhorar a permanência e diminuir a retenção 

e evasão do estudante na vida universitária?  

Saber como a UFAM trabalha junto à coordenação local 

do IEAA as ações para concretizar as metas propostas no 

PDI da Instituição quanto a retenção e evasão de 

estudantes  

Quais ações administrativas e acadêmicas se 

desenvolvem de acordo com as metas 3 e 5 do PDI 

quanto: implementar ações permanentes de 

orientação acadêmica e implantação de programa 

de permanência e de redução de evasão para 

efetivar uma política de acompanhamento 

pedagógico e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. 

Saber como a coordenação local está sendo inserida na 

realização do trabalho proposto no Planejamento de 

Desenvolvimento Institucional e quais ações estão sendo 

executadas para que a Instituição consiga alcançar as 

metas propostas em seu planejamento. 

Quanto à forma de atendimento aos estudantes 

com ações diretas de Orientação 
Informação sobre a organização e o funcionamento 

da Faculdade e a quem recorrer se necessita de algo 

neste sentido; 

Como os estudantes recebem informações sobre a 

organização e o funcionamento da faculdade. 

Para tratar problemas e assuntos pessoais que os 

preocupam e/ou dificultam o estudo; 

Como os estudantes se orientam para receber e como 

recebem atendimento para resolver os problemas 

pessoais 

Informação e educação para a saúde (alcoolismo, 

tabaco, drogas). 

Como os estudantes se orientam e como recebem 

orientações sobre o atendimento para prevenção a saúde 

(alcoolismo, tabaco, drogas) 

Participar nos órgão de gestão da Faculdade. Como os estudantes recebem informações e se 

mobilizam para participar dos conselhos gestores da 

universidade. 

Conhecer os serviços de forma geral ofertado pela 

Universidade 

Como os estudantes recebem orientações para participar 

das bolsas de estudo e incentivo financeiro ao estudo 

Quanto a perspectiva de um serviço de orientação 

especializado ao estudante 
É importante para a gestão administrativa e 

pedagógica o serviço de um núcleo de Orientação ao 

estudante? 

Saber qual a percepção do coordenador quanto a 

implantação doe um núcleo de Orientação ao estudante 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir do segundo objetivo específico da pesquisa, 2012. 
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3ª Dimensão - Mapear a documentação Institucional para verificar a oferta e a necessidade 
das atividades de Orientação ao estudante. 

As informações para análise desta dimensão foram sistematizadas a partir do estudo 

realizado do que é planejado e legalizado, na UFAM/IEAA – Campus Humaitá, quanto aos 

mecanismos de Orientação ao estudante, em especial no nível do contexto local institucionalizado 

no PDI, PPI e PIT (cf. Anexos B; E e C), e nas ações institucionalizadas na PROEG, em 

conformidade com os documentos dentro da política de atendimento ao estudante do ensino 

superior do MEC, que se encontra ilustrado no quadro 7, abaixo. 

Objetivo específico: Mapear a documentação que identifica a oferta e a necessidade 

de atividades de orientação a estudantes na UFAM/IEAA. 

Quadro 7 - Mapeamento de estudo quanto a legalização de ações associados à Orientação de 

estudantes nos documentos da UFAM/IEAA em acordo com as diretrizes do SINAES. 

 

Base Legal Nacional norteadora de orientação ao estudante no Ensino Superior (MEC): 
SINAES, instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentado pela portaria no. 

2.051, de 9 de julho de 2004 

 

 

UFAM/IEAA 
Base legal: 

mecanismos de 

Orientação ao 

estudante na 

graduação 

PDI- Plano de Desenvolvimento Institucional (2006-2015) 

 

PPI – Projeto Pedagógico Institucional 

PIT- Plano Individual do Trabalho Docente 

 
 
 
PROEG – Pró-

Reitoria de Ensino e 

Graduação - 

coordenação das 

ações de ensino de 

graduação. 

Acompanhamento 

da vida acadêmica 

do estudante, desde 

a classificação num 

dos processos que o 

habilita a cursar 

graduação na UFAM 

até a conclusão do 

respectivo curso e a 

colação de grau. 

 

DOA- Divisão de Orientação Acadêmica 

DAUSA - Divisão de Apoio ao Usuário do SIE 

(Sistema Integrado de Ensino) 

DAE - Departamento de Apoio ao Ensino 

 

DPA - Departamento de Programas Acadêmicos 

DLN - Departamento de legislação e normas 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir do terceiro objetivo específico da pesquisa, 2012. 
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4.6 Procedimentos de tratamento e análise dos dados 

Do mesmo modo que ocorre com a coleta de dados, o referencial teórico adotado e o 

problema proposto dirigem também a análise dos dados. “É importante ressaltar que, qualquer 

que seja o tipo de pesquisa, e ainda que com diferentes referenciais teóricos, a tarefa de 

trabalhar com o material coletado de forma a torná-lo inteligível é imprescindível” (MOROZ; 

GIANFALDONI, 2002, p. 86).  

É necessário vislumbrar que, após a coleta de dados: “o pesquisador já deve ter uma 

ideia mais ou menos clara das possíveis direções teóricas do estudo e parte então para 

‘trabalhar’ o material acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa”. 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.48).  

A partir da organização dos dados coletados fizemos a triangulação com as categorias 

que acabamos de apresentar em suas referidas dimensões, as quais serviram para nortear a 

discussão e a análise, e serão apresentadas na próxima seção reservada para esta propositura. 

Desta forma, as informações coletadas a partir dos questionários, das entrevistas e dos 

documentos anteriormente descritos foram trabalhadas para sistematizar e demonstrar os 

dados apurados que foram organizados em quadros e gráficos a fim de facilitar o 

estabelecimento das conexões entre os dados obtidos, e destes com outros estudos da 

pesquisa, que passamos a discorrer na seção 5, intitulada “Resultados do Estudo”. 
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5 RESULTADOS DO ESTUDO 

Esta seção refere-se aos resultados obtidos através dos dados coletados via 

questionários, entrevistas e documentos. Já foi explicitado na seção IV, da metodologia, que a 

partir dos três seguimentos de informação foram elaboradas as dimensões de análise desta 

pesquisa de acordo com os objetivos específicos para se atingir o objetivo geral. Conforme 

nos referimos no término da seção anterior, tivemos o cuidado de sistematizá-los, em gráficos 

e quadros para demonstrar o estabelecimento das conexões e o entendimento dos dados 

obtidos.  

No decorrer do trabalho, com a organização das informações coletadas e posterior  

interpretação e análise dos dados, pudemos contextualizar experiências vivenciadas acerca da 

necessidade do serviço de Orientação na universidade, nestas ocasiões, presenciamos, por 

vezes, estudantes envoltos(as) em situações, que notadamente, em vários momentos, se fez 

referência a necessidade deste serviço em nosso ambiente de trabalho no IEAA/UFAM.  

Nestes momentos, nas ocasiões em que os(as) estudantes se mostravam 

desinformados(as) e necessitados(as) de informações para saber como agir e proceder em 

relação a sua nova rotina na universidade, diante de suas dificuldades em lidar com estas 

situações, se precipitavam em tomar atitudes que em nosso entendimento, poderiam ser 

contornadas com o acompanhamento do Serviço de Orientação. Por exemplo, para evitar o 

trancamento desnecessário de disciplinas, desistência de curso, falta de aproveitamento de 

crédito estudantil, e em outras questões que se referem à organização do processo de estudo e 

vivência acadêmica. Para Galdino e Brasileiro (2012, p.7) na busca de soluções para estas 

situações que são vivenciadas no ensino superior é preciso: 

Visualizar os aspectos que envolvem a vida acadêmica do estudante e seus 

condicionantes quanto à efetivação de atividades que os orientem/apoiem nas 

questões relacionadas com a organização da universidade, do curso, dos processos 

de ensino-aprendizagem, do bem estar pessoal e emocional, das condições de 

assistência financeira, da pós-formação e do mercado de trabalho é ter em vista que 

todos esses fatores estão imbricados na formação do cidadão e essa formação é parte 

das ações a que se destinam as políticas educacionais e que por isso, precisam 

refletir em resultados de melhoria no âmbito da sociedade. 

 

Pensamos que só assim o ensino superior poderá melhorar suas ações em direção à 

efetivação da equidade, disseminação e construção de conhecimentos. O contato que temos 

com os estudantes dentro do IEAA/UFAM e o desenvolvimento de pesquisas acerca da 

Orientação na universidade que vêm sendo realizada pelo LAPESAM, sob a coordenação da 

professora Suely Mascarenhas, demonstram a importância do trabalho de Orientação aos(as) 

estudantes de graduação, pois segundo esta pesquisadora “No ensino superior, existem 
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lacunas nos serviços de Orientação Educativa. Os poucos que existem têm frequentemente 

uma perspectiva de abordagem limitada!” por isso é preciso que se efetivem de maneira mais 

abrangente este serviço em busca de ampliação das oportunidades dentro deste nível de 

ensino. 

Desta forma, ao sistematizarmos os resultados deste estudo, seguimos o caminho da 

interpretação reflexiva das informações para compreendermos nossa realidade dentro do 

IEAA/UFAM. Estão demonstrados nos gráficos os resultados quantitativos e comparativos. 

Posterior à exposição destes, no tópico seguinte (5.3) destacamos as análises feitas de acordo 

com as três dimensões deste estudo, em que se realizou a verificação das questões conforme 

as categorias propostas na investigação. 

 
5.1 Percepção de estudantes sobre a Orientação que recebem e necessitam de docentes, a 

partir da Categoria I. 
 

Itens relacionados ao questionário a “função orientadora dos professores” 

(detalhamento no quadro 4: descrição e divisão da categoria I- na p.60 da seção IV) Ao 

adentrarmos nesta etapa do trabalho demonstramos através de gráficos e textos os resultados 

obtidos sobre: a) esclarecimento sobre os assuntos que não entendi; b) para solucionar 

dificuldades na aprendizagem das matérias; c) para realizar as atividades propostas; d) para 

saber como abordar o estudo e elaborar o planejamento e estratégias de estudo e, e) para 

preparação e revisão dos exames.  

 

5.1.1 Orientação que estudantes recebem e necessitam no desenvolvimento das aulas - 
processo de ensino e de aprendizagem.  

 
No que concerne a estas questões é importante lembrar que a cobrança no 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, segundo critérios estabelecidos, 

como bem nos lembra Silva, (2001) é que se espera que o(a) estudante universitário(a) possa 

ser capaz de organizar seu tempo, concentrar-se nos estudos, fixar novos conhecimentos, 

relacionar o que aprende com aquilo que já sabia, processar o raciocínio do geral para o 

específico e vice versa, viabilizar o pensamento da teoria para a prática e participar 

ativamente na dinâmica acadêmica. Porém, não raramente, em nosso cotidiano educacional 

constatamos que os(as) estudantes não conseguem atingir a maioria destas exigências.  

A seguir destacamos as informações obtidas junto aos(as) estudantes que se 

depreendem destas questões. 
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a) Esclarecimentos sobre os assuntos abordados em sala que eu não entendi 
 
No gráfico 1, abaixo, os(as) estudantes demonstram a ajuda que necessitam por parte 

dos professores para esclarecer as dúvidas sobre os assuntos não entendidos entre alguma 

(38,4%) e bastante (35,5%) essas respostas juntamente com as necessidades de ajuda em 

determinadas situações como: tirar as dúvidas durante explicações; resolução de exercícios; 

estudos de textos complementares; realizar as atividades/exercícios em sala de aula, também 

foram indicadas por estudantes, na questão aberta de número 30, nos itens 2 e 3 como 

quesitos que geram a necessidade de Orientação por parte de docentes para conseguirem uma 

aprendizagem mais satisfatória. 

O gráfico abaixo permite a seguinte observação: embora os(as) estudantes recebam 

alguma (28,6%) e bastante (37,1%) ajuda/apoio durante as aulas, para esclarecimento dos 

assuntos abordados, ainda é latente a necessidade de ajuda, pois é evidenciada a porcentagem 

de estudantes que declaram precisar deste serviço. Os(As) estudantes declaram receber 

alguma (28,6%) e, ao mesmo tempo, dizem necessitar de (38,4 %). Assim, se evidencia que 

ainda existe a necessidade de maior oferta deste serviço. 

 

Gráfico 1 - Ajuda/apoio que necessita e que recebe por parte dos professores para esclarecer 

os assuntos que não entendi 

 

 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 
b) Solucionar dificuldades na aprendizagem das matérias 

 
O gráfico 2 na próxima página, demonstra que os(as) estudantes recebem alguma 

(33,1%) e bastante (29,0%), mas também que ainda necessitam de bastante (31,4%) e muita 

(22,4%) ajuda de docentes para superar as dificuldades encontradas nas matérias estudadas. 

Com relação à necessidade que sentem observa-se que os maiores índices concentram-se em 
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bastante (31,4%) e muita (22,4%) ajuda e isso pode relacionar-se quanto a pouca (21,2%) e 

nenhuma (8,6%) oferta que recebem que também, atinge pico significante. 

Gráfico 2 - Ajuda/apoio que recebe e necessita por parte dos professores para prestar ajuda 

para superar as dificuldades encontradas na aprendizagem das matérias 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 
c) Ajuda para realizar as atividades propostas 

 
Nesta questão os dados disponibilizados no gráfico 3, abaixo, explicitam que uma 

parcela dos(as) estudantes (39,2 %) recebem bastante ajuda e que (38,0%) ainda necessitam, 

bastante deste serviço. Evidencia-se também que os estudantes indicam receber muita (9,0%), 

mas há defasagem no quantitativo do que precisam e do que recebem, pois informam que 

ainda necessitam de muita (11,8%) ajuda para realizar estas atividades. 

Gráfico 3 - Ajuda/apoio que necessita e recebe por parte dos professores para saber como 

realizar as atividades propostas 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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d) Saber como abordar o estudo (elaborar o planejamento e estratégias de estudo) 

Nesta questão, os dados mostram, a partir da observação do gráfico 4, abaixo, que 

apesar de receberem pouca (17,6%); alguma (36,3%); e bastante (35,5%) ajuda para se 

prepararem e elaborarem seus planejamentos e estratégias para o estudo os estudantes 

informam receber pouca (17,1%); bastante (31,8%), e alguma (31,4%) ajuda para consecução 

destes objetivos. Os índices relacionados quanto ao indicador muita ajuda que recebem 

(5,7%) e a ajuda que necessitam (13,5%) chamam atenção, pois neles os(as) estudantes 

destacam que necessitam receber mais que o dobro do serviço que lhes é ofertado. Isso 

implica diretamente na questão do aproveitamento das atividades de ensino, pois é importante 

que os(as) estudantes tenham autonomia para organizar seu planejamento de estudo. 

 

Gráfico 4 - Ajuda/apoio que recebe e necessita por parte dos professores para saber como 

abordar o estudo (planejamento e estratégias de estudo) 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
 

b) Preparação e revisão dos exames 

 Quanto a necessidade de ajuda na preparação dos exames as informações 

demonstradas no gráfico 5 na próxima página, mostram através dos indicadores de bastante 

(29,45%) e muita (7,8%) que os estudantes receberem, mas ainda necessitam de bastante 

(35,9%) e muita (14, 3%) Orientação neste sentido. O gráfico mostra que os maiores picos 

quanto aos indicadores de Orientação recebida estão em pouca (17,1%), alguma (35,1%), e 

nenhuma (10,6%) e em relação ao quantitativo que necessitam, os picos mais altos estão nos 

indicadores de bastante (35,9%) e muita (14,3%). Os(As) estudantes confirmam ter ainda a 

necessidade de mais Orientação para conseguir se preparar para os exames. 
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Gráfico 5 - Ajuda/apoio que recebe por parte dos professores nos exames 

 

 
 Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
 

Destaca-se no gráfico 6, abaixo, as informações quanto ao recebimento de ajuda para 

revisar os exames. Observa-se que estas informações, guardam pontos semelhantes com a 

situação descrita no quesito anterior, demonstradas no quadro 5, quando se destaca que apesar 

de receberem bastante (28,6%) e muita (8,2%) ajuda, os(as) estudantes informam, também, 

necessitar de bastante (29,4%) e muita (14,7%). Os maiores picos quantitativos em relação a 

este quesito destacam a necessidade que estudantes têm em receber maior Orientação para 

revisar os exames. Estas necessidades são classificadas através do recebimento do serviço em 

alguma (32,7%), pouca (19,2%) e nenhuma (9,4%).  

Gráfico 6 - Ajuda/apoio que recebe por parte dos professores para revisar os exames 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 



86 

5.1.2 Orientação que recebem e necessitam quanto ao entendimento do funcionamento 
do curso e organização dos processos acadêmicos.  

 
Esta unidade é composta por três itens: a) Onde e como obter informações sobre o 

funcionamento da Faculdade; b) Informações sobre o desenvolvimento do Curso-

cumprimento da carga horária e responsabilidade com os deveres estudantis, como: assistir 

aulas, entrega de trabalhos; c) Informações sobre o itinerário acadêmico, como: cursar 

disciplinas optativas e formação complementar.  

 

a) Onde e como obter informações sobre o funcionamento da Faculdade. 

 
No gráfico 7, abaixo, estão representados os indicadores em relação a esta questão. Os 

quantitativos valorados que atingem maiores picos, segundo os(as) estudantes é pela 

necessidade que ainda existe de oferta de bastante (31,8%) e muita (17,6%) ajuda. Apesar de 

receberem alguma (27,3%), pouca (26,1%), e muita (11%), os(as) estudantes, ainda têm 

necessidades de maior oferta quanto ao recebimento de Orientação para o entendimento do 

funcionamento e da organização da Instituição que irão frequentar.  

O gráfico 7, abaixo, ilustra estes comparativos, onde se torna evidente a grande 

necessidade dos(as) estudantes por um maior quantitativo de ajuda nesta questão, 

principalmente no item bastante (31,8) e muita (17,6). 

 

Gráfico 7 - Orientação que recebe e necessita da universidade para conhecer a organização 

e funcionamento da Faculdade 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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d) Informações sobre o desenvolvimento do Curso (cumprimento da carga horária e 
responsabilidade com os deveres estudantis: assistir aulas, entrega de trabalhos). 
 
Destaca-se, no gráfico 8, o indicador valorativo de muita ajuda que recebem (9,4%), 

mas que necessitam, ainda, segundo indicador de muita (15,5%) ajuda nesta questão. 

 

Gráfico 8 - Ajuda/apoio que necessita e recebe por parte dos professores para resolver 

questões sobre o desenvolvimento do curso (assistir aulas, entrega de trabalhos.) 
 
 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 
 

e) Informações sobre o itinerário acadêmico (cursar disciplinas optativas, formação 
complementar e especialização) 
 
O gráfico 9, abaixo, ilustra que apesar de recebem alguma (33,5%), pouca (22,0%) 

ajuda os estudantes declaram necessitar de bastante (26,5%) e muita (17,6%) ajuda, pois o 

que recebem de bastante (19,6%) e muita (6,1%), é menor em relação ao serviço que 

precisam para  realizar as atividades acima referidas.  

Gráfico 9 - Ajuda/apoio que necessita e recebe para configurar o itinerário acadêmico 

(escolha de matérias optativas, especialização, formação complementar) 

 

 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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5.1.3 Orientação que recebem e que necessitam quanto ao bem estar relacionado aos 
processos acadêmicos e pessoais no decorrer da vida universitária.  

 
Esta unidade é composta de dois itens: a) Resolução de problemas pessoais que afetam 

os estudos; b) Resolução de conflitos pontuais com colegas e docentes. 

a) Resolução de problemas pessoais que afetam os estudos 

O gráfico 10, abaixo, demonstra que os maiores picos estão em relação ao indicador de 

pouca (25,7%) e nenhuma (22,4%) no que se refere ao serviço que recebem e os picos mais 

altos, em relação ao serviço que precisam estão nos indicadores de alguma (30,6%), bastante 

(26,5%) e muita (14,7%) e representam a necessidade que estudantes têm de maior ajuda 

neste quesito. 

 
Gráfico 10 - Ajuda/apoio que necessita e recebe por parte dos professores para tratar 

problemas e assuntos pessoais que me preocupam e/ou dificultam os estudos. 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

a) Resolução de conflitos pontuais com colegas e professores 
 

O gráfico 11 na página seguinte, sintetiza os dados de ajuda que  estudantes recebem 

para resolver conflitos pontuais com  companheiros de estudos e docentes, onde se evidencia 

que os indicadores maiores quanto à oferta recebida são os de alguma (34,3%), pouca 

(26,9%) e nenhuma (18,4%). Já em relação ao serviço que necessitam destacam-se os 

indicadores de bastante (23,7%) e muita (11,8%). No quantitativo que recebem o indicador de 

bastante (15,5%) e muita (4,9%), que declaram receber está aquém do que precisam. 
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Gráfico 11 - Ajuda/apoio que recebe por parte dos professores para resolver conflitos 

pontuais com outros companheiros e professores 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

5.1.4 Orientação que recebem e necessitam para prosseguir nos estudos pós-
universitários e mercado de trabalho para atuação no campo profissional. 

 

Esta unidade é composta de dois itens: a) Informações quanto às opções de formação 

ao concluir a graduação; b) Apoio quanto à obtenção de informações sobre o mercado/campo 

profissional. 

 

a) Informações quanto às opções de formação ao concluir a graduação 
 

O gráfico12, na página seguinte, demonstra que apesar de os(as) estudantes estarem 

recebendo alguma (34,7%) e pouca (24,5%) ajuda/apoio, os picos mais altos que se 

evidenciam é em relação à necessidade que os estudantes ainda têm deste serviço, esta 

necessidade está demonstrada nos indicadores de bastante (32,2%) e muita (20%) que os(as) 

estudantes ainda precisam para completar o quantitativo que já recebem e que estão revelados 

nos indicadores de bastante (23,3%) e muita (6,9%) relacionados a oferta do serviço 

disponibilizado pelos(as) docentes nesta questão. 

A obtenção destas informações adquire importância, visto que o(a) estudante precisa 

planejar sua carreira acadêmica concatenada a suas expectativas de crescimento pessoal e 

profissional e o conjunto de melhorias no âmbito da sociedade em que vive. Visto que a 

formação universitária visa a contribuir no processo econômico e tecnológico e nas melhorias 

socioculturais dentro das políticas delineadas para o desenvolvimento do país. 
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Gráfico 12 - Ajuda/apoio para conhecer as opções de formação ao concluir os estudos 

universitários e para saber onde se pode obter essa informação 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

 

b) Apoio quanto à obtenção de informações sobre o mercado/campo profissional 

No gráfico 13, abaixo, estão as informações obtidas nos indicadores de bastante 

(27,3%) e muita (8,6%) relacionados à ajuda/apoio que já recebem e o apontado nos 

indicadores semelhantes em relação quanto ao serviço que ainda necessitam é de bastante 

(31,4%) e muita (22,9%), conforme estes dados há necessidade da ampliação do serviço para 

que os(as) estudantes recebam mais orientação na elaboração do seu projeto de vida 

profissional. 

Gráfico 13 - Ajuda/apoio que recebe e necessita por parte dos professores para conhecer o 

mercado/campo profissional (saídas profissionais, ofertas de emprego e onde obter essa 

informação) 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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5.2 Percepção de estudantes quanto às ações de Orientação recebidas e que ainda 
necessitam por parte da universidade organizada na categoria II 

 

Nesta categoria, os dados organizados, (detalhamento feito no quadro 5: descrição e 

divisão da categoria II- na p.76 da seção 4) se desdobra em cinco unidades, e estão 

relacionadas ao questionário: (2) Avaliação de necessidades de orientação no ensino superior: 

função orientadora da universidade (ARZA, ARZA, 2009), elegemos 17 itens os quais estão em 

acordo com o primeiro objetivo específico da pesquisa. 

5.2.1 Orientação quanto ao conhecimento dos procedimentos relacionados ao 
funcionamento do curso e organização dos processos acadêmicos. 

 
Esta unidade é composta de cinco itens: a) Conhecer a organização e funcionamento da 

faculdade; b) Conhecer os serviços ofertados pela faculdade; c) Conhecer as características do 

curso (plano curricular, atitude e conhecimentos requeridos); d) Configurar o itinerário 

acadêmico (escolha de optativas, formação complementar); e) Participar nos órgãos de gestão 

da faculdade.  

a) Conhecer a organização e funcionamento da faculdade  

No gráfico 14, abaixo, destaca-se os indicadores de nenhuma (14, 3%) e pouca 

(26,1%), alguma (32,7%), bastante (21,6%) e muita (5,3%) a Orientação que recebem. Já 

quanto à necessidade de Orientação que têm os indicadores de bastante (30,2%) e muita 

(19,2%), nenhuma (8,2%), pouca (13,9%) aponta haver demanda por mais apoio para 

proceder diante dos processos organizativos da nova rotina acadêmica. 

 

Gráfico 14 - Orientação que recebe e necessita da universidade para conhecer a 

organização e funcionamento da Faculdade 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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c) Conhecer os serviços ofertados pela faculdade 

O gráfico 15, abaixo, trata das ações e serviços realizados de forma geral por parte da 

universidade para que os estudantes conheçam os serviços da Instituição que lhes possibilitam 

os meios necessários para que participem plenamente da vida acadêmica. 

Junto destas questões, estão relacionadas as respostas da questão aberta número 30, 

onde os estudantes apontam ser necessária, também a oferta de maior orientação quanto à:  a) 

adequação dos editais para concorrerem a bolsas para a realidade local e inclusão digital; b) 

para cuidar da saúde, bem estar físico e emocional e das necessidades básicas para 

continuarem estudando; c) Nos procedimentos sobre efetivação e ajuste de matrícula, 

esclarecimento de matérias em relação ao curso, projetos, maiores orientações do 

Coordenador de Curso e Área e lugares de atuação do curso. 

Os procedimentos descritos acima parecem comuns e corriqueiros na rotina 

acadêmica, no entanto podemos visualizar no gráfico 15, abaixo, que nos itens nenhuma 

(17,1%) e pouca (26,5%) a oferta que recebem se comparada a necessidade que apontam ter 

nos indicadores de bastante (29,0%) e muita (15,9%) necessidade desta orientação. 

Gráfico 15 - Orientação que recebe da universidade: conhecer os serviços ofertados pela 

Universidade 

 

 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

d) Conhecer as características do curso (plano curricular, atitude e 
conhecimentos requeridos). 

No gráfico 16, na página seguinte, se ilustram os dados apontados pelos estudantes 

quanto à necessidade nos itens alguma (23,3%), bastante (38,8%) e muita (20,8%) que 
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acumula porcentagem de (82,9%) nesta questão. Demonstra-se que apesar de receberem 

alguma (31,8%) Orientação, apontam em seus maiores picos a necessidade que os(as) 

estudantes tem por bastante (38,8%) e muita (20,8%) que acumulam porcentagem de (82,9%) 

nesta questão. 

Gráfico 16 - Orientação que recebe da universidade: conhecer as características do curso 

(plano curricular, atitudes e conhecimentos requeridos). 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

e) Configurar o itinerário acadêmico (escolha de optativas, formação 
complementar). 

O gráfico 17 abaixo descreve que os indicadores de nenhuma (18,0%) e pouca (28,2%) 

quanto à Orientação que recebem tem porcentagem acumulada de (48,2%), estes dados revelam 

através dos indicadores de alguma (31,4%) de bastante (32,2%) e muita (15,1%) a oferta deste 

serviço. 

Gráfico 17 - Orientação que recebe da universidade: configurar o itinerário acadêmico 

(escolha de matérias optativas, especializações, formação complementar) 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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f) Participar nos órgãos de gestão da faculdade 

As questões orientação que recebe e orientação que necessita da universidade para 

participar nos órgão de gestão da Faculdade traz os dados percentuais que apontam o quanto 

os estudantes recebem e o quanto necessitam por parte da universidade em relação a este 

serviço.  

No gráfico 18, abaixo, se encontra a visualização dos dados sistematizados em relação 

à Orientação que os estudantes recebem para participarem dos órgãos de gestão da faculdade 

nos indicadores de nenhuma (22,4%) e pouca (23,7%). Apesar de receberem segundo os 

indicadores de alguma (34,3%), pouca (23,4%) e nenhuma (22,4%) ainda necessitam 

conforme os indicadores de bastante (26,9%) e muita (13,1%) de Orientação neste sentido. 

 

Gráfico 18 - Orientação que recebe da universidade: participar nos órgão de gestão da 

Faculdade. 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

5.2.2 Orientação que recebem e necessitam quanto aos fatores relacionados ao 
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem 

 
Esta unidade é composta de dois itens: a) Superar as dificuldades nas distintas 

matérias, e b) Aprender técnicas e estratégias de estudos. 

a) Superar as dificuldades nas distintas matérias 

Da interpretação dos dados no gráfico 19 na próxima página observa-se que ainda 

existe uma grande demanda deste serviço a ser oferecido por parte da universidade, pois os 

indicadores de nenhuma (10,6%) e pouca (21,2%) acumulam (31,8%) do total que destaca as 

necessidades dos estudantes por maior atendimento nos indicadores de bastante (36,6%) e 

muita (17,1%). 
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Gráfico 19 - Orientação que necessita da universidade para superar as dificuldades 

encontradas nas distintas matérias. 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

b) Aprender técnicas e estratégias de estudo 

No gráfico 20, logo abaixo, estão exemplificados os dados onde se podem 

compreender as seguintes informações: quanto à oferta do serviço de orientação para aprender 

técnicas e estratégias de estudo: apesar de receberem alguma (32,7%), os dados apontam que 

nenhuma (13,1%) e pouca (24,1%) acumulam um porcentual de (37,2%). Quanto aos 

quantitativos de orientação nesta questão à necessidade dos estudantes, segundo os dados de 

bastante (32,7%) e muita (21,6%) estes atingem os maiores picos do gráfico. 

 

Gráfico 20 - Orientação que recebe e/ou que necessita da universidade para aprender 

técnicas e estratégias de estudo. 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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5.2.3 Orientação que recebem e necessitam quanto ao bem estar relacionado aos 
processos acadêmicos e pessoais no decorrer da vida universitária. 

 
Esta unidade é composta de quatro itens: a) Resolução de problemas pessoais que 

dificultam e/ ou afetam os estudos; b) Adquirir competências e habilidades sociais para o 

relacionamento, comunicação e resolução de conflitos; c) Informação e educação para a saúde 

(alcoolismo, tabagismo e drogas), e d) Informação e educação sexual. 

a) Resolução de problemas pessoais que dif icultam e/ ou afetam os 
estudos 

 

No gráfico 21, abaixo, os dados sistematizados permitem as seguintes conclusões: 

Quanto à oferta de serviço de Orientação os estudantes declaram que recebem alguma 

(32,7%), nenhuma (21,6%), pouca (28,2%), bastante (13,1%) e muita (4,5%), estes 

indicadores demonstram que existe demanda por maiores ofertas deste serviço e que a 

necessidade dos(as) estudantes são destacadas através dos indicadores de bastante (26,1%) e 

muita (16,3%) Orientação justificam que há demanda de ampliação deste serviço por parte da 

universidade para ajudar com que os(as) estudantes possam permaneçam frequentando seus 

cursos com condições plenas para desenvolver as atividades acadêmicas. 

Gráfico 21 - Orientação que recebe e/ou necessita da universidade para resolver problemas e 

assuntos pessoais que me preocupam e/ou dificultam o estudo. 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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b) Adquirir competências e habilidades sociais para o relacionamento, 
comunicação e resolução de conflitos. 

 
O gráfico 22, abaixo, demonstra dados sistematizados de onde pode ser observado que 

nesta questão apesar de receberem alguma (37,6%) Orientação, os indicadores de nenhuma 

(13,5%) e pouca (20,8%) acumulam (34,3%), estes dados comparados aos indicadores de 

necessidade que os estudantes apontam de bastante (31,4%) e muita (20,0%) Orientação 

permite a constatação que há necessidade, segundo os estudantes de a universidade expandir 

os seus serviços com maior Orientação para superação desta questão.  

Gráfico 22 - Orientação que recebe e/ou necessita da universidade para adquirir competências e 

habilidades sociais (para se relacionar, se comunicar e resolver conflitos). 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

c) Informação e educação para a saúde (alcoolismo, tabagismo e drogas). 

Nesta questão se evidencia a necessidade que os estudantes sentem quanto ao serviço de 

Orientação para a prevenção da saúde, pois a demonstração no gráfico 23, na próxima página, 

nos indicadores de alguma (30,2%), nenhuma (20,8%), pouca (27,3%) bastante (20,4%) e 

muita (15,5%), mostram o percentual do serviço recebido, mas apesar desta oferta, se 

evidencia que há segundo os indicadores de bastante (20,4%) e muita (15,5%) necessidade de 

ampliação do serviço. Destaca-se que apesar de receberem alguma (30,2%), uma parcela de 

(20,8%) não recebem nenhuma e (27,3%) recebem pouca, acumulando um percentual de 

(48,2%) nesta questão. Assumem também maiores picos no gráfico os indicadores de bastante 

(20,4%) e muita (15,5%) em relação à necessidade que os(as) estudantes sentem por maior 

atendimento nestes serviços. 



98 

Gráfico 23 - Orientação que recebe e/ou necessita da universidade para obter informação e 

educação para a saúde (alcoolismo, tabaco, drogas). 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 
d) Informação e educação sexual 

No gráfico 24, abaixo, os indicadores apontam a oferta de Orientação em nenhuma 

(22,4%), pouca (26,9%) alguma (30,2%) bastante (16,7%) e muita (3,7%). Já quanto à 

necessidade que sentem deste serviço (27, 3%) necessitam de alguma e (18,4%) de bastante e 

(16,3%) necessitam de muita Orientação nesta questão. Pode-se perceber que os maiores 

picos de atendimento estão em alguma (30,2%) nenhuma (22,4%) e pouca (26,9%) e em 

relação ao que necessitam se evidencia em bastante (18,4%) e muita (16,3%). Também na 

questão aberta de número 30, estudantes apontaram precisar de Orientação quanto à saúde, o 

bem estar físicos e emocionais e no atendimento a suas necessidades básicas. 

 

Gráfico 24 - Orientação que recebe e/ou necessita da universidade: informação e educação  

sexual. 
 
 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
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5.2.4 Orientação que recebem e necessitam quanto assistência financeira para apoio ao 
estudo. 

 

Esta unidade é composta de dois itens: a) Informações sobre moradia universitária; b) 

Informações sobre bolsas e crédito educativo. 

a) Informações sobre moradia universitária 

Da observação do gráfico 25 é possível constatar que os picos mais altos dizem 

respeito a nenhuma (44,5%) e pouca (24,1%) oferta de Orientação recebida e quanto à 

necessidade os maiores índices estão em alguma (22,4%); bastante (19,6%) e muita (18,4%). 

Assim pode-se reconhecer que apesar dos serviços ofertados ainda existe por parte dos 

estudantes a necessidade de receberem mais orientação nesta questão por parte da 

universidade. 

Gráfico 25 - Orientações que recebe e/ou necessita da universidade para obter informações 

sobre moradia universitária. 

 

 
 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011 

b) Informações sobre bolsas e crédito educativo 

Da observação do gráfico 26, na próxima página, percebe-se que em relação ao 

serviço recebido para obtenção de informações sobre bolsas e crédito educativo os dados em 

relação ao quantitativo recebido e quanto ainda se precisam receber, os maiores índices estão 

nos indicadores de alguma (37,1%); pouca (26,5%) e nenhuma (12,7%) e em relação à 

necessidade os indicadores com maiores picos do gráfico são bastante (30,2%) e muita 

(22,4%), Na questão 30 (questão aberta) também se apontam a necessidade de Orientação em 

relação à adequação dos editais das bolsas para a realidade do estudante. 
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Gráfico 26 - Orientação que recebe e/ou necessita da universidade para obter informações 

sobre bolsas e crédito educativo. 

 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

5.2.5 Orientação que recebem e necessitam para prosseguir nos estudos pós-
universitários e mercado de trabalho para atuação no campo profissional. 

Esta unidade é composta de seis itens: a) Assessoramento e conselho quanto às opções 

de formação ao concluir a graduação; b) Assessoramento e conselho quanto às opções de 

saídas profissionais e as possibilidades de emprego; c) Elaboração do planejamento 

profissional (definir objetivos em relação ao emprego e profissão); d) Adquirir técnicas de 

busca de emprego (elaboração do currículo, preparação para entrevista); Assessoramento e 

conselho quanto às opções de formação ao concluir a graduação. 

No gráfico 27, na próxima página, que trata sobre a Orientação que recebem e que 

necessitam da universidade para assessoramento e aconselhamento sobre a formação de pós-

graduação os dados demonstram que os indicadores de nenhuma (22%) e pouca (29,4%) 

acumulam um percentual de (51,4%) e alguma (24,9%), bastante (18,0%) e muita (5,7%) 

quanto à oferta realizada. Em relação à necessidade os indicadores de alguma (22,4%,) 

bastante (29,0%) muita (26,1%) apontam que ainda existe necessidade por mais oferta deste 

serviço. Os maiores picos quanto ao serviço prestado aos estudantes estão em alguma (24,9%) 

pouca (29,4%) e nenhuma (22,0%). Já em relação à necessidade os maiores índices estão nos 

indicadores de bastante (29,0%) e muita (26,1%) revelando que conforme a necessidade 

dos(as) estudantes a universidade precisa ampliar o quantitativo deste serviço para orientar na 

perspectiva de formação continuada os graduandos de seus cursos. 
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Gráfico 27 - Orientação que necessita da universidade para assessoramento e conselho 

sobre a formação de pós-graduação. 

 

 

 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 
a) Assessoramento e conselho quanto às opções de saídas profissionais e as 

possibilidades de emprego. 
 

No gráfico 28, abaixo, pode se observar que as necessidades por muita (28,2%) e 

bastante (26,1%) assumem as posições mais altas do gráfico. Em relação ao serviço 

disponibilizado alguma (31,4%), pouca (24,1%) e nenhuma (20,4%) destacam-se nas 

posições de maior destaque. Estes dados deixa claro que há necessidade de ampliação deste 

serviço para aquisição das habilidades para melhor conhecimento da questão.  

 

Gráfico 28 - Orientação que recebe e orientação que necessita da universidade para 

conhecer o mercado profissional acerca de saídas profissionais, ofertas de emprego e onde 

obter informações. 
 
 

 

Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 



102 

b) Elaboração do planejamento profissional (definir objetivos em relação ao 
emprego e profissão) 
 

Os dados sistematizados no gráfico 29, abaixo, sobre a orientação que necessita e 

orientação que recebe da universidade para planejar o projeto profissional: definir objetivos 

em relação ao emprego e a profissão e elaborar um plano de atuação mostram que os 

estudantes receberem alguma (31,0%), pouca (27,4%) e nenhuma (18,4%) parcela de 

orientação e que suas necessidades por nenhuma (6,1%) pouca (12,2%), e alguma (21,2%). 

Neste gráfico, podemos observar que os dados informados em relação a oferta 

recebida os picos mais altos estão nos indicadores de bastante (29,8%) e muita (30,6%) e em 

relação a necessidade os mais altos são alguma (31,0%), pouca (27,3%) e nenhuma (18,4%). 

 

Gráfico 29 - Orientação que recebe da universidade para planejar o projeto profissional 

(definir objetivos em relação com emprego e com a profissão e elaborar um plano de 

atuação). 

 

 

 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 

 

c) Adquirir técnicas de busca de emprego (elaboração do currículo, 
preparação para entrevista). 
 

No gráfico 30, na página seguinte, pode-se observar que os maiores índices quanto à 

oferta recebida de Orientação para a obtenção de técnicas para a busca de emprego estão nos 

indicadores de alguma (33,8%) pouca (24,9%) e nenhuma (24,1%). E quanto à necessidade 

que ainda existe apesar da oferta recebida, os maiores picos estão em bastante (31,8%) e 

muita (26,1%). Estes dados mostram que há necessidade de a universidade ampliar estes 

serviços para dar um maior apoio aos estudantes nessa questão. 
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Gráfico 30 - Orientação que necessita da universidade para adquirir técnicas de busca de 

emprego (elaboração de currículo, entrevista de trabalho, etc.). 

 

 
Fonte: Base de dados SPSS - Pesquisa do Projeto Processo 401.468/2009-7-CNPq/UFAM, 2011. 
 

5.2.6 Indicação de estudantes em outras situações nas quais necessitam de ajuda através 
das ações de Orientação na universidade. 

 
No quadro 8, abaixo, se trata sobre as informações da questão aberta contida no 

questionário sobre a necessidade de orientação na universidade - a função orientadora da 

universidade onde o informante indica outras necessidades em que precisa de Orientação. 

Quadro 8 - Questão aberta: indique outras situações nas quais necessitas de orientação. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulado 

Válidos  

234 95,5 95,5 

 

95,5 

 

 1 1 ,4 ,4 95,9 

 Adequação dos editais (bolsas) 

para a realidade do alunado, 

inclusão digital 
1 ,4 ,4 96,3 

 Área de atuação do curso, lugares 

de atuação. 1 ,4 ,4 96,7 

 Direitos humanos 1 ,4 ,4 97,1 

 Livros adequados, congressos e 

minicursos. 
1 ,4 ,4 97,6 

 Maior distribuição de livros na 

biblioteca, esclarecimento de 

matérias em relação ao curso, 

projetos. 

1 ,4 ,4 98,0 

 Mais cursos na Instituição 1 ,4 ,4                 98,4 

 Orientação do coordenador do 

curso 
1 ,4 ,4 99,2 

 Saúde, bem estar físico e 

emocional, necessidades básicas 1 ,4 ,4 99,6 

 Sobre matrícula e ajuste de 

matrícula 
1 ,4 ,4               100,0 

 Total 245 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado a partir da base de dados da Pesquisa do Projeto CNPq/UFAM, 2011. 



104 

A seguir o detalhamento de como foi trabalhada as informações desta questão no 

conjunto dos itens do referido questionário. As referências sobre as respostas do(a) informante 

foram feitas em conformidade com os assuntos relacionados aos demais temas afins 

abordados no corpo do questionário, isto foi feito para que se pudesse ter uma maior ligação 

entre as opções de respostas fechadas e a questão aberta, dessa maneira, na questão 30 e na 

questão 28 foram citadas as referidas respostas. Ficaram assim organizadas: 

a) Ajuda financeira: Ser necessária, também a oferta de maior orientação quanto à 

adequação dos editais para concorrerem a bolsas para a realidade local e inclusão 

digital.  

b) Bem estar pessoal e social: Para cuidar da saúde, bem estar físico e emocional e 

das necessidades básicas para continuar estudando.  

c) Organização e funcionamento da Instituição: Nos procedimentos sobre efetivação 

e ajuste de matrícula; esclarecimento de matérias em relação ao curso e projetos; 

maiores orientações do Coordenador de Curso e ampliação das áreas e lugares de 

atuação do Curso. 

Também houve na questão aberta, novas situações de referência a assuntos não 

contemplados no questionário, na qual o(a) estudante citou ter necessidades nas quais, 

segundo sua fala, ainda não recebe nenhum tipo de orientação.  

Nestas respostas se observa que as falas podem ser interpretadas como sugestões, e de 

certa forma, podem assumir conotação de reivindicações em prol de prestação de serviços que 

consideram como serviços ainda não contemplados na faculdade, por exemplo: maior 

distribuição de livros na biblioteca e oferta de um maior número diversificado de cursos de 

graduação na Instituição. 

Da interpretação dos dados obtidos através dos questionários e até aqui demonstrados 

pode-se observar que os(as) estudantes em parte estão satisfeitos com a Orientação que 

recebem por parte da universidade, mas também, que acham que os serviços precisam ser 

ampliados para que se alcance melhores resultados em relação a esta oferta. 

 

5.3 Resultados quanto às dimensões de análise 

Com relação à dimensão 1: diante dos dados apresentados no que se refere à primeira 

dimensão de análise deste estudo, relacionada ao primeiro objetivo específico que foi fazer o 

diagnóstico do nível de percepção e satisfação de estudantes quanto à oferta de atividades 

associadas a orientação feita pelos(as) docentes e pela universidade referente aos 
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questionários à função orientadora dos professores e da universidade: (1) Avaliação de 

necessidades de orientação no ensino superior: função orientadora dos professores (ARZA, 

ARZA, 2009) itens de 1 a 11  e (2) Avaliação de necessidades de orientação no ensino superior: 

necessidades de orientação na universidade (ARZA, ARZA, 2009) itens de e 1 a 17,que foram 

respondidos pelos(as) estudantes, respectivamente, e associados ao referido objetivo 

específico da pesquisa, apresentamos a síntese dos resultados obtidos nas questões 

respondidas. 

Conforme os dados apresentados os(as) estudantes tem percepção das atividades que 

são realizadas pelos(as) docentes em relação à orientação em sala de aula e, quanto ao 

atendimento de suas necessidades estão em sua maioria satisfeitos com o apoio que recebem, 

mas percebem que é necessária a ampliação deste apoio. 

Em suas percepções em relação às atividades relacionadas com a Orientação recebida 

por parte da universidade, em alguns aspectos, os(as) estudantes estão satisfeitos(as), porém 

os dados apontam que em algumas questões declaram existir necessidade de um maior 

quantitativo destas atividades a serem prestadas pelo IEAA/UFAM.  

Desta forma, a seguir destacamos as categorias e suas unidades de análise que 

apresentam segundo o nível de percepção dos(as) estudantes maiores necessidade do serviço 

de Orientação: 

- Quanto aos serviços associados à orientação feita pelos(as) docentes: 

Do 1º questionário: 

 Verifica-se que: 

Nos fatores relacionados ao desenvolvimento das aulas: os(as) estudantes têm 

percepção que recebem ajuda por parte dos(as) docentes, porém, declaram existir necessidade 

de receber maior ajuda para melhoria do processo de ensino e de aprendizagem nas seguintes 

situações: para se preparar e revisar os exames e para superar as dificuldades encontradas na 

aprendizagem das matérias. 

Segundo Giacaglia e Penteado (2010, p.22) “Os problemas do aluno, quanto ao 

rendimento, podem ocorrer em relação a várias disciplinas ou a apenas uma delas. Podem ser 

de ordem externa, problemas de família, motivo de saúde, ou na didática do professor e até 

mesmo por falta de interesse do próprio aluno”. As dificuldades de aprendizagem devem ser 
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consideradas na diversidade de fatores que contribuem para tal, e exigem o reconhecimento 

de que podem ser de origem orgânica, cognitiva, emocional, social ou pedagógica.  

Desta forma, para se conhecer as causas do problema, é de grande valia a busca pela 

atenção diferenciada ao(a) estudante. Diante do desafio de estarem no ensino superior os(as) 

estudantes muitas vezes acham que deveriam estar preparados(as) para realizar seus estudos 

sem apresentarem problemas, porém o que se vê é uma realidade muito diferente e ao se 

depararem com as dúvidas não sabem direito como prosseguir. Assim é que:  

 

Associa-se a este paradigma de grande parte dos professores universitários, uma 

gestão acadêmica com insuficiente domínio conceitual dos processos de estudo-

ensino-aprendizagem no ensino superior, o que compromete a orientação e a 

coordenação psicopedagógica dos trabalhos docentes nesta área. De certo modo, os 

docentes estabelecem uma relação de oposição às estratégias de apoio institucional 

aos progressos dos estudantes (MASCARENHAS; ARZA ARZA; SILVA; 

NASCIMENTO; GALDINO, 2009, p. 4). 

 

Nas questões relacionadas ao entendimento do funcionamento do curso e 

organização dos processos acadêmicos no decorrer da vida universitária: os dados 

apresentados revelam que os(as) estudantes apontam receber este serviço, mais que ainda 

necessitam receber mais ajuda por parte dos(as) docentes para conhecer a organização e 

funcionamento da faculdade e para configurar o itinerário acadêmico nos processos de 

escolha de matérias optativas, especialização e formação complementar. 

Muitos cidadãos brasileiros anseiam poder concluir o ensino básico e ingressar no 

ensino superior, principalmente o público, porém as várias pesquisas referentes ao assunto 

apontam a grande defasagem da oferta de vagas, condições de permanência e conclusão neste 

nível de ensino.  Da aprovação no vestibular até o inicio da rotina acadêmica alguns percalços 

são determinantes para que muitos candidatos(as) não cheguem nem a iniciar o curso, isto é, 

são tolhidos em seu direito antes mesmo de terem o acesso propriamente dito à academia. 

 Ponto observável é a grande dificuldade de informações quanto aos procedimentos 

burocráticos e acadêmicos, pois os(as) estudantes em sua maioria ao serem admitidos(as) na 

universidade não sabem a que departamento nem a quem se dirigirem. Saber ir à busca de 

informações quanto ao funcionamento da faculdade de forma geral e do curso para o qual foi 

aprovado e das regras que o norteiam e de outros serviços que necessitam como: acesso a 

biblioteca, bolsas de estudo, participação em projetos de extensão e pesquisa, atendimento às 

questões de aprendizado, assim como as relacionadas ao bem estar físico e emocional, entre 

outros, é outra árdua missão que os(as) estudantes enfrentam ao adentrarem na universidade. 
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Estas situações são recorrentes e quando não são bem compreendidas pelos(as) estudantes 

contribuem para elevar os altos índices de evasões nesse grau de ensino. 

Em relação ao bem estar pessoal e emocional imbricados nos processos acadêmicos 

no decorrer da vida universitária: os(as) estudantes reconhecem a ajuda recebida, mas 

informa que ainda precisam de maior oferta do serviço de orientação para tratar problemas e 

assuntos pessoais que os preocupam e/ou dificultam seus estudos e para resolução de conflitos 

em sala de aula com colegas e professores. 

Essas questões chamam atenção, pois é fundamental à resolução de conflitos em sala 

de aula com colegas e docentes. Esta situação, muito embora não seja tratada com tanta 

relevância pode resultar em sérios entraves para os(as) envolvidos, pois dificulta a 

convivência em sala de aula e fora dela, comprometendo o bom desempenho do(a) estudante 

na realização das atividades individuais e no grupo.  

Sendo assim, ampliando este serviço para auxílio nestes problemas se pode ajudar 

estudantes e docentes a lidarem melhor com essa dimensão que é de ordem atitudinal/afetiva, 

visto que pelas informações das necessidades apontadas não é uma tarefa que vem sendo tão 

valorizada. Segundo Mathias (2009, p. 12) esse fator se dá em razão de que “ela pode ser 

confundida com sentimentalismo, paternalismo, ingenuidade e pieguismo”. Mas vale ressaltar 

que não é em nenhum destes sentidos que o trabalho de orientação se preocupa na dimensão 

atitudinal/afetiva e sim em trabalhar as atitudes e valores que implicam ou não em melhorias 

para a vivência universitária.  

Em relação à obtenção de informações para prosseguir nos estudos pós-

universitários e sobre o mercado de trabalho: são outras questões na qual os dados apontam 

existir necessidade de maior ajuda a estudantes para atuação no campo profissional no que se 

relaciona às saídas profissionais, ofertas de emprego e onde se pode obter essa informação. 

Analisa-se que:  

Apesar de os(as) docentes ajudarem os(as) estudantes nas questões relacionadas 

acima, estes não conseguem ainda, ser atendidos(as) na totalidade de suas necessidades.  

Estas informações acerca destas necessidades de estudantes nos lembram que o 

desenvolvimento científico e tecnológico e as transformações sociais e econômicas 

promovem mudanças na vida em sociedade, assim como, também alteram profundamente o 

mundo do trabalho, algumas profissões são extintas e novas são criadas ou transformadas, 
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desta forma é imprescindível que a universidade possa estar concatenada com estas 

transformações.  

Um serviço de Orientação pode trabalhar mais de perto esta questão ajudando o(a) 

estudante no aproveitamento de suas atividades acadêmicas para conhecimento dos fatores 

relacionados às oportunidades e limitações do mercado de trabalho que implicarão em sua 

futura prática profissional. 

 

- Quanto aos servidos associados à orientação realizados pela universidade: 

Do 2º questionário: 

Verifica-se que: 

No conhecimento dos procedimentos relacionados ao funcionamento do curso e 

organização dos processos acadêmicos no decorrer da vida universitária 

As informações disponibilizadas destacam a necessidade de maior quantitativo na 

oferta do serviço de orientação que os(as) estudantes recebem para conhecer a organização e 

funcionamento da faculdade; para conhecer os serviços ofertados pela universidade; para 

conhecer as características do curso em relação ao plano curricular, quanto às atitudes e 

conhecimentos requeridos para configurar o itinerário acadêmico e no que tange a escolha de 

matérias optativas, especializações e formação complementar e para participar nos órgão de 

gestão da faculdade. 

Verifica-se a grande importância destes procedimentos na vida do(da) acadêmico(a) 

ingressante, pois representa como será sua caminhada dentro da instituição, que dependendo 

do nível de conhecimento quanto a estas questões poderá ser maior ou menor proveitosa. 

Quanto à questão observada em relação ao conhecimento das características do curso (plano 

curricular, atitudes e conhecimentos requeridos), muitas vezes o(a) estudante se depara com 

situações que não idealizava ser daquela forma, por exemplo, na organização do plano 

curricular, onde estão distribuídas as disciplinas. No início os cursos começam com a base 

teórica, onde predominam as matérias básicas, daí que: 

 
O candidato a engenheiro, por exemplo, que já acredita ter estudado o suficiente no 

ensino médio, e eventualmente no cursinho pré-vestibular, matemática, física e 

química, terá cálculo, geometria, mecânica e outras disciplinas básicas em um grau 

bastante avançado antes de assistir às aulas que imaginava ter logo no início do 

curso (GIACAGLIA; PENTEADO, 2010, p. 92). 
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Nesse sentido, é importante que o(a) estudante conheça como está organizado e quais 

habilidades deve desenvolver no curso para qual foi aprovado(a) para melhor compreender e 

superar determinadas dificuldades que são decorrentes do processo de realização do curso. 

Giancaglia e Penteado (2010) observam que os(as) estudantes egressos da educação 

básica regular vêm de uma rotina estudantil a qual já estão familiarizados, muitos cursaram o 

ensino fundamental e até o ensino médio em uma única escola, outros até chegam a frequentar 

por motivo de mudanças de local de moradia, ou outros motivos particulares, mais de uma 

escola. Porém, grosso modo, no sistema de ensino básico a dinâmica organizacional das 

escolas pouco diferem, assim estes estudantes estão acostumados(as) a uma rotina escolar, 

onde os procedimentos administrativos e de ensino quase sempre obedecem a regras 

determinadas e que pouco mudam e não exigem do(a) estudante maior esforço para 

acompanhar esses processos, por exemplo, a matrícula é feita anualmente e automaticamente, 

com ela o(a) estudante está habilitado(a) a cursar as disciplinas do ano ou série em que se 

matriculou, além do mais estão constantemente acompanhados(as) por professores(as) e 

demais educadores(as) dentro da escola. 

 

Nos fatores relacionados ao desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem os dados assinalam que os(as) estudantes necessitam de maior oferta do 

serviço de Orientação para superar as dificuldades encontradas nas distintas matérias e para 

aprender técnicas e estratégias de estudo. 

Os dados permitem observar que os maiores picos em relação ao serviço de Orientação 

que os(as) estudantes informam precisar receber são para superar as dificuldades encontradas 

nas distintas matérias. Estes chamam a atenção para a importância e a ampliação do serviço de 

Orientação para apoiar os(as) estudantes na melhoria de sua aprendizagem. Para atende-los(as)  

no esclarecimento de dúvidas, promovendo a diminuição das dificuldades que porventura forem 

encontradas, através de encaminhamentos corretos para solucioná-las. 

Nos serviços relacionados à assistência financeira para apoio ao estudo: observa-se 

que os(as) estudantes necessitam de uma maior oferta do serviço de Orientação por parte da 

universidade para obter informações sobre moradia universitária e informações sobre bolsas e 

crédito educativo. 

São várias as causas que fazem com que o(a) estudante retarde ou não conclua seus 

cursos. Dentre estas causas, estão as de ordem financeira. Segundo o Plano de 
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Desenvolvimento Institucional (PDI/UFAM: 2006-2015) da Universidade Federal do 

Amazonas “os motivos que levam à situação mínima de retardamento são múltiplos e 

abrangentes, mas em um grande número de casos, dado o perfil econômico do aluno no 

Amazonas, o motivo é financeiro, dificultando ou até impossibilitando sua frequência ao 

curso”. Diante disso a referida Instituição reconhece a necessidade de se intensificar os 

serviços de apoio acadêmico para orientação aos(as) estudantes quanto à obtenção de bolsas e 

crédito educativo para apoiá-los(as)  a permanecerem no curso e assim diminuir o número de 

evasão. 

Orientação que recebem e que necessitam por parte da universidade quanto ao bem 

estar pessoal e emocional imbricados nos processos acadêmicos no decorrer da vida 

universitária: da observação dos dados apura-se que os(as) estudantes necessitam de mais 

Orientação para resolver problemas e assuntos pessoais que os(as) preocupam e/ou dificultam 

o estudo; para adquirir competências e habilidades sociais para se relacionar, se comunicar e 

resolver conflitos; para obtenção de informação e educação para a saúde na prevenção contra 

o alcoolismo, o tabaco, e as drogas. 

Ao ingressar na universidade, os(as) estudantes se deparam com a necessidade de se 

adaptar a um universo novo, nem sempre acolhedor. Muito embora se defina que a 

universidade tem como seu objetivo maior o desenvolvimento integral do(a) estudante, 

assumindo, portanto, uma preocupação com o desempenho acadêmico e a dimensão pessoal, 

nem sempre essa dimensão pessoal é vista como fator agregador para o sucesso do(a) 

estudante, portanto primordial na dimensão acadêmica.  

O fato de o(a) estudante ser aprovado para o ensino superior não significa que não 

enfrente problemas que muitas vezes, geram dúvidas quanto a prosseguir nos estudos, pois 

muito embora bem preparados(as) intelectualmente alguns estudantes estão inseguros(as) 

emocionalmente e por não conseguirem desenvolver as habilidades exigidas a contento, 

podem abandonar os estudos ao não encontrarem apoio necessário para lidar com esses 

conflitos. 

Um dos aspectos nos quais mais se observam mudanças na sociedade contemporânea 

são as grandes transformações cientificas e tecnológicas, diante das quais se encontra o 

mundo globalizado, mas, todavia, segundo Giacaglia e Penteado (2010, p. 28) as mudanças 

não ocorreram só no campo tecnológico, surgiram também muitas doenças, o uso exagerado 

das drogas, gravidez na adolescência, violência, etc. e essas mudanças estão visíveis em todas 

as camadas da sociedade. Portanto, é preciso que as instituições de ensino ampliem suas 
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práticas de orientação educativa em acordo com as mudanças que se fazem necessário dentro 

do contexto educacional que não pode estar alheio diante das mudanças sociais. 

Para prosseguir nos estudos pós-universitários e mercado de trabalho para atuação 

no campo profissional : os dados revelam que são necessários ajustes nos serviços associados 

à Orientação oferecidos por parte da universidade para ajudar os(as) estudantes a conhecerem 

o mercado e setores de atuação em relação às saídas profissionais, ofertas de emprego e onde 

obter estas informações; para planejar o projeto profissional na definição dos objetivos em 

relação ao emprego e a profissão e como elaborar um plano de atuação; para adquirir técnicas 

de busca de emprego para saber elaborar o currículo, responder e se apresentar em entrevista 

de trabalho, e outros. 

Atualmente o problema econômico representa um grande desafio para a maioria 

dos(as) jovens que procuram no ensino superior uma formação profissional digna e uma 

qualificação no mercado de trabalho. Para estes(as) jovens a graduação significa, sobretudo, a 

possibilidade de inserção social. 

Desta forma é papel da Orientação trabalhar essa questão de forma crítica, sem 

escamotear os problemas que existem no mundo competitivo do trabalho capitalista e suas 

limitações que sujeitam e deixam a margem milhares de indivíduos, mas que, diante dessas 

limitações, sejam capazes de organizar-se para defenderem para si e para os outros o direito a 

cidadania. 

 Assim é preciso que a universidade ofereça uma educação de qualidade, preparando 

os(as) estudantes muito além dos ensinamentos tradicionais, alargarem os caminhos e 

prepará-los(as) para o campo das possibilidades sociais, que valorizem o ser humano como 

sujeitos participantes da construção de sua história. Possibilidades estas, entendidas como 

caminhos para a inserção sociocultural, de conquista de melhores oportunidades de trabalho, 

de maior qualidade de vida e de exercício da cidadania.  

Analisa-se que: 

Segundo a percepção dos(as) estudantes os serviços precisam ser melhorados para que 

se alcance maior oferta de orientação em relação às questões apontadas acima para que seja 

atendida de maneira mais satisfatória às necessidades que os mesmos ainda têm em relação a 

tais situações que se apresentam no decorrer de sua estada na universidade. 
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Diante dessas informações há evidências que a universidade precisa ampliar os 

serviços de atendimento ao(a) estudante para proporcionar melhores condições de estudo. É 

importante que a universidade disponha de um serviço que o(a) oriente para o 

encaminhamento de soluções nas questões que desafiam a efetivação da permanência e que 

contribuem com a retenção e a evasão. 

Com relação à Dimensão 2: Esta dimensão de análise teve como objetivo específico 

identificar o nível de conhecimento dos representantes institucionais acerca da orientação e da 

oferta de atividades associadas à Orientação ao(a) estudante dentro da Instituição. 

Verifica-se que: 

Os dois coordenadores de curso reconhecem que é importante que os(as) estudantes 

possam contar com um serviço específico de Orientação para que melhorem seu rendimento 

acadêmico, porém informam que como coordenadores já realizam da maneira que podem 

atividades de orientação a estudantes, mas que é necessário que a universidade admita mais 

profissionais para atuarem especificamente neste campo, pois o coordenador do curso já 

realiza muitas atividades e a orientação ao(a) estudante sobrecarrega ainda mais quem já tem 

tantas atribuições. 

Analisa-se que: 

Os coordenadores têm em suas percepções noções sobre a importância da Orientação 

ao estudante, mas que diante da inoperância da universidade em relação à execução deste 

serviço de forma mais especializada, sentem-se sobrecarregados e muitas vezes poucos 

preparados por não poderem atender aos(as) estudantes em suas necessidades específicas, 

quando os procuram para resolver vários assuntos e situações nas quais se encontram 

dificuldades, que vão desde dificuldades no manejo com os procedimentos rotineiros do 

Curso e da Faculdade, quanto aos que se referem a problemas pessoais, que envolvem 

dificuldades financeiras e emocionais. 

Os coordenadores não conhecem na Instituição nenhum núcleo ou serviço unificado 

de Orientação ao estudante que trabalhe de forma conjunta com docentes, coordenadores e 

demais profissionais para orientar os(as) estudantes de forma específica em suas necessidades 

no decorrer de sua estada na universidade. Porém, destacam que são realizados em 

determinados setores, como na coordenação de curso ou na coordenação acadêmica ou até 

mesmo na direção, dependendo do caso, alguns serviços, que podem ser associados a este 

atendimento, por exemplo: seleção para bolsas de estudo e trabalho, auxílio alimentação e 
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moradia, notificação de problemas em disciplinas, trancamento de curso e disciplinas, entre 

outros.  

Destaca-se, porém, que estes atendimentos são feitos de forma pontual e 

desarticulados entre si, não contemplam o acompanhamento do(a) estudante em seu processo 

global dentro da universidade e não visam um trabalho direcionado em Orientação como nos 

indica em sua definição Goldberg (1964, p. 27), “Orientação é a assistência técnica 

proporcionada, pelo orientador, ao orientando, a fim de que se desenvolva, nele, um 

comportamento racional de soluções de problemas”. Esta definição, segundo a mesma autora 

entende a assistência técnica como a parte científica e o atributo racional como o meio de se 

solucionar determinado problema, conferindo-lhe o objetivo a ser atingido no processo de 

orientação. 

Esta organização do serviço de forma técnica e racional se mostra imprescindível, pois 

a UFAM ao definir em seu planejamento institucional aprimorar os mecanismos de orientação 

acadêmica para reduzir o tempo médio de formatura, por exemplo, deve ter claras as ações a 

serem realizadas e, estas devem estar articuladas junto aos profissionais que fazem parte da 

gestão administrativa e pedagógica da Instituição. 

 Nesse caso quando perguntamos que ações administrativas e acadêmicas a 

UFAM/IEAA desenvolve para executar a estratégia de aprimorar os mecanismos de 

orientação acadêmica na graduação de acordo com o PDI (2006-2015) em consonância com o 

plano de restruturação e expansão para que se diminuição a retenção, a evasão e se obtenha o 

sucesso acadêmico um dos coordenadores informou que recentemente vem sendo realizados 

cursos paralelos de reforço para melhoria do aprendizado em determinadas áreas. E o outro 

diz não ter conhecimento de ações específicas para atingir esta meta. 

Observamos que para aprimorar os mecanismos de orientação acadêmica na graduação 

é preciso muito mais que cursos de reforço, pois nas palavras de Goldberg (1969, p.28), “a 

Orientação é uma atividade axiológica e como tal, define uma opção e essa opção deve ser 

revestida de ações concretas”. 

Com relação à Dimensão 3: Nesta dimensão o objetivo específico foi mapear a 

documentação que indica a oferta de atividades de Orientação ao estudante na UFAM/IEAA. 

(Fontes: PDI, PPI, PIT, PROEG). 
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Verifica-se que: 

A Instituição tem em seu Planejamento de Desenvolvimento Institucional metas e 

estratégias a serem desenvolvidas que mencionam ações de orientação ao(a) estudante: 1) 

Implementar ações permanentes de orientação acadêmica para promoção da avaliação dos 

cursos e melhoria das condições de ensino; 2) Aprimorar os mecanismos de orientação 

acadêmica para redução do tempo médio de formatura a período não superior a (25%) além 

do tempo regular sugerido para o curso; 

No Plano Individual de Trabalho (PIT) dos(as) docentes aponta-se que o(a) docente a 

cada duas horas aula, terá uma hora para atendimento ao estudante nas questões de ensino 

para melhorar a aprendizagem dos conteúdos das disciplinas ministradas. 

Na Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG): Estão direcionadas as atividades 

institucionalizadas de orientação ao(a) estudante. Sendo que a Divisão de Orientação ao 

Aluno (DOA), promove ações de orientação ao(a) estudante presencialmente e através do 

manual do aluno que é distribuído anualmente aos calouros do curso. 

Analisa-se que: 

A Instituição apesar de ter mencionado em seu Planejamento de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), no Plano Individual de Trabalho (PIT) e nas ações institucionalizadas com 

as atribuições da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG), atividades a serem 

desenvolvidas em relação à orientação aos estudantes, visualiza-se que a maioria da execução 

destas ações se caracteriza apenas em atendimentos burocráticos, como por exemplo, na 

emissão de documentos e na regularização de matrículas, emissão de notas e diplomas. 

Quanto ao PDI: este documento menciona que a Instituição irá implementar ações 

permanentes de orientação acadêmica para promoção da avaliação dos cursos e melhoria das 

condições de ensino, mas conforme, o estudo feito, por ocasião desta pesquisa, não foi 

encontrado o detalhamento das atividades que serão realizadas para se atingir este objetivo. 

Outro ponto desta questão, presente no referido documento, diz respeito a aprimorar os 

mecanismos de orientação acadêmica para redução do tempo médio de formatura a período 

não superior a (25%) além do tempo regular sugerido para o curso, nesta estratégia, também, 

não se visualiza a delineação de quais atividades irão ser desenvolvidas para que se atinja este 

objetivo, porém no documento se diz que o indicador de execução desta estratégia é o tempo 

médio de formatura dos estudantes por curso. 
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Quanto ao PPI, neste documento, não foi encontrada referência específica a ações de 

Orientação ao estudante. 

Quanto ao PIT dos(as) docentes verifica-se neste documento a obrigatoriedade de se 

discriminar o horário de atendimento ao estudante, esta determinação está legalizada pela 

Resolução do Conselho Universitário da UFAM de nº 012/91 que em seu Parágrafo 2º 

determina que: “Para cada hora aula em nível de graduação ou Pós-Graduação serão 

computados 01(uma) e 02 (duas) horas respectivamente, destinadas às atividades de 

preparação, correção de provas e trabalhos de atendimento de alunos” [grifo nosso]. E 

informa em seu Parágrafo 3º que “No caso de orientação acadêmica e/ou científica de 

trabalhos de conclusão de curso ou de iniciação científica ou de estudos tutorados, serão 

computados 02 (duas) horas semanais de orientação por aluno, respeitando o número máximo 

de cinco e três orientandos respectivamente” [grifo nosso]. 

Porém não encontramos definições claras de como o(a) docente fará este atendimento, 

visto que conforme o parágrafo 2º o(a) docente deve dividir o horário reservado para 

atendimento ao(a) estudante com as atividades de preparação e correção de provas. 

Quanto a PROEG a consulta aos documentos referentes à coordenação das ações de 

ensino de graduação relaciona-se como objetivo principal de trabalho o acompanhamento da 

vida acadêmica do(a) estudante, o qual, segundo suas atribuições é feito a partir de sua 

classificação em um dos processos que o habilita a cursar graduação na UFAM até a sua 

conclusão no respectivo curso e a colação de grau. 

Essa Pró-Reitoria através de sua Divisão de Orientação Acadêmica (DOA) oferece aos 

estudantes o guia do aluno, uma espécie de manual onde estão listadas informações sobre o 

funcionamento, aportes legais e temas que estão relacionados à trajetória acadêmica e à 

Instituição. 

O texto de apresentação do referido guia diz que “as informações nele contidas são de 

suma importância para que o estudante conheça seus deveres, direitos e possibilidades, mas, 

principalmente, as inúmeras perspectivas de construção da vida acadêmica que deve ser 

responsável, produtiva, comprometida e prazerosa na UFAM” (2012, p.6). 

Assim as ações da PROEG através da Divisão de Orientação Acadêmica são 

delimitadas a atividades de registro e documentação de estudantes e a principal atividade de 

Orientação é feita através do Guia do Aluno, que como descrevemos acima pretende ser o 

principal veículo de Orientação ao estudante durante sua estada na universidade. 
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Neste caso, o guia do aluno é visto como suficiente para o estudante participar e 

compreender os processos e as oportunidades geradas na vida acadêmica, porém neste 

sentido, há de se observar segundo Calejon (1996, p.15) que “a compreensão do processo 

educativo vai além do biônimo “quem ensina/ quem aprende”, mas envolve o funcionamento 

institucional e de uma tarefa que é fundamentalmente humana” [grifo da autora]. 

Portanto, essa análise visualiza que o guia do estudante orienta quanto aos 

procedimentos a serem tomados pelo(a) estudante nas questões previstas na burocracia 

acadêmica, isto é nas situações constituídas como verdades feitas, mas se torna estático por 

não poder interagir nas situações dinâmicas experimentadas no decorrer da vivência dos(as) 

estudantes em sua jornada acadêmica. 

5.3.1 Triangulação dos dados  

Através dos questionários respondidos pelos(as) estudantes, das entrevistas com os 

representantes institucionais e das informações presentes nos documentos oficiais foram 

obtidas as informações que depois de coletadas foram analisadas conforme os indicadores 

comuns distribuídos em cada um dos instrumentos citados. A triangulação foi feita a partir 

destas informações, acerca das atividades associadas à orientação de estudantes e suas 

necessidades destes serviços. 

Quadro 9: Triangulação de dados entre estudantes, representantes institucionais e 

documentos - A 

 

Indicadores Estudantes Coordenadores Documentos oficiais 

Orientação 

recebida por parte 

dos professores 

Nos fatores 

relacionados ao 

desenvolvimento 

do ensino e 

aprendizagem. 

Necessidade de 

maior ajuda para se 

preparar e revisar 

os exames e para 

superar as 

dificuldades 

encontradas na 

aprendizagem das 

matérias. 

 

Deve-se melhorar o 

ensino no segundo grau, 

pois o estudante chega à 

universidade sem base, 

para acompanhar o 

desenvolvimento das 

aulas principalmente de 

matemática, química, 

física, biologia e 

português. 

 

Efetivar uma política 

de acompanhamento 

pedagógico e 

avaliação do 

processo de ensino 

aprendizagem (PDI). 

Definição de horário 

para atendimento ao 

estudante, além do 

horário de 

ministração das aulas 

(PIT). 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir das informações obtidas através dos questionários, 

entrevistas e documentos institucionais, 2012. 
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A partir do conteúdo exposto no quadro 9, na página anterior, se infere que: nos 

fatores relacionados ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem quanto a Orientação 

recebida pelos(as) estudantes por parte dos(as) docentes os três informantes declararam haver 

necessidade de se ampliar os serviços disponibilizados para que haja maior efetivação de 

aprendizagem, visto que os(as) estudantes declaram precisar de maior ajuda para se preparar e 

revisar os exames e para superar as dificuldades encontradas na aprendizagem das matérias. 

Os Coordenadores acham que um dos motivos que contribui para que ocorra esta necessidade 

é que se deve melhorar o ensino no segundo grau, pois o estudante chega à universidade sem 

base, para acompanhar o desenvolvimento das aulas principalmente de matemática, química, 

física, biologia e português. O Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

universidade, por sua vez institui metas de se efetivar uma política de acompanhamento 

pedagógico e avaliação do processo de ensino aprendizagem.  E o Plano Institucional de 

Trabalho (PIT) acena para a definição de horário para atendimento ao estudante, além do 

horário de ministração das aulas. Porém, segundo o estudo que realizamos acerca do assunto, 

estas ações não se encontram clarificadas na prática efetivada dentro do IEAA/UFAM. 

 

 

Indicadores Estudantes Coordenadores Documentos oficiais 

Quanto ao 

funcionamento do 

curso e 

organização dos 

processos 

acadêmicos no 

decorrer da vida 

universitária 

Precisa de maior ajuda 

para conhecer a 

organização e o 

funcionamento da 

Faculdade e para 

configurar o itinerário 

acadêmico nos 

processos de escolha 

de matérias optativas, 

especialização e 

formação 

complementar. 

Maior orientação do 

Coordenador de curso 

No inicio de período é 

realizado uma reunião 

geral com todos os 

estudantes, onde são 

disponibilizadas as 

informações gerais 

sobre os 

procedimentos de 

funcionamento do 

curso. 

Momento para tirar 

duvida quanto ao 

funcionamento do 

curso e possíveis 

dificuldades no 

período. 

Distribui-se o manual 

do aluno. 

Implementar ações 

permanentes de 

orientação acadêmica. 

(PDI) 

Divisão de Orientação 

ao Aluno promove 

ações de atendimento 

ao estudante 

presencialmente e 

através do manual do 

aluno que é 

distribuído 

anualmente aos 

calouros do curso. 

(PROEG) 

Fonte: Elaborado pela mestranda a partir das informações obtidas através dos questionários, 

entrevistas e documentos institucionais, 2012. 

Quadro 10: Triangulação de dados estudantes-representantes institucionais-documentos - B 
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Quanto ao funcionamento do curso e organização dos processos acadêmicos no 

decorrer da vida universitária na percepção dos (das) estudantes é preciso maior ajuda para 

conhecer a organização e o funcionamento da faculdade e para configurar o itinerário 

acadêmico nos processos de escolha de matérias optativas, especialização e formação 

complementar e também, maior orientação do Coordenador de curso nestes aspectos. Os 

Coordenadores, por sua vez, dizem que realizam estas ações, pois informam que no início de 

cada período letivo é realizada uma reunião geral com todos os estudantes, onde são 

disponibilizadas as informações sobre os procedimentos de funcionamento do curso e que este 

é o momento mais adequado para tirar dúvidas quanto ao funcionamento do curso e possíveis 

dificuldades no período. É também neste evento que se distribui o manual do aluno.  

A referência da demanda de Orientação da universidade a estudantes consta no PDI 

que prevê a implementação de ações permanentes de orientação acadêmica. Porém, não se 

visualiza a delineação de quais atividades irão ser desenvolvidas para que se atinja este 

objetivo. No âmbito geral operacional a Divisão de Orientação ao Aluno (PROEG/DOA) 

promove atividades de atendimento burocrático ao estudante de forma presencial e através do 

manual do aluno que é distribuído anualmente aos calouros do curso.  

 

 

Indicadores Estudantes Coordenadores Documentos oficiais 

Em relação ao 

bem estar 

pessoal e 

emocional 

imbricados nos 

processos 

acadêmicos no 

decorrer da vida 

universitária 

Maior oferta do serviço de 

orientação para tratar 

problemas e assuntos 

pessoais que os preocupam 

e/ou dificultam seus estudos 

e para resolução de conflitos 

em sala de aula com colegas 

e professores. Para obtenção 

de informação e educação 

para a saúde na prevenção 

contra o alcoolismo, o 

tabaco, e as drogas. 

Na coordenação de 

curso o 

coordenador atende 

o estudante e tenta 

resolver como pode 

o problema em 

especifico.  

 

É encaminhado à 

psicóloga ou 

assistente social 

quando tinha. 

Não foram detectadas 

ações específicas 

para orientar os 

estudantes nestes 

aspectos. 

 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir das informações obtidas através dos questionários, 

entrevistas e documentos institucionais, 2012. 

 

No que diz respeito ao bem estar pessoal e emocional imbricados nos processos 

acadêmicos no decorrer da vida universitária. Os(As) estudantes informam precisar de maior 

Quadro 11: Triangulação de dados estudantes-representantes institucionais-documentos - C 
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oferta do serviço de Orientação para tratar problemas e assuntos pessoais que os(as) 

preocupam ou dificultam seus estudos e para resolver conflitos em sala de aula com colegas e 

docentes e para obtenção de informação quanto a educação para a saúde; na prevenção contra 

o alcoolismo, o tabaco, e as drogas. Os Coordenadores dizem que a este respeito atendem 

os(as) estudantes na Coordenação de Curso e tentam resolver como podem o problema 

específico de cada acadêmico(a). Dependendo da necessidade encaminham para a psicóloga 

ou para a assistente social. Nos documentos oficiais não detectamos ações especificadas para 

orientar os estudantes nestes aspectos. 

 

 

 

Indicadores Estudantes Coordenadores Documentos oficiais 

Em relação à 

obtenção de 

informações 

para prosseguir 

nos estudos pós-

universitários e 

sobre o mercado 

de trabalho 

Maior ajuda para 

atuação no campo 

profissional 

relacionada às saídas 

profissionais, ofertas 

de emprego e onde 

obter essa informação. 

Esclarecimento maior 

em relação à pós-

formação 

Área de atuação do 

curso. 

Final do curso realiza 

o estagio que é 

encaminhado pela 

universidade como 

disciplina obrigatória, 

logo é a primeira 

oportunidade de 

conseguir seu 

primeiro emprego.  

Depois de formado o 

mesmo procura no 

mundão. 

Não foram detectadas 

ações específicas para 

orientar os estudantes 

nestes aspectos. 

 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir das informações obtidas através dos questionários, 

entrevistas e documentos institucionais, 2012. 

 

Em relação à obtenção de informações para prosseguir nos estudos pós-universitários 

e sobre o mercado de trabalho. Os (As) estudantes informam precisar de maior ajuda para 

atuação no mercado de trabalho relacionada às saídas profissionais; ofertas de emprego e onde 

obter informações neste sentido; esclarecimento maior em relação à pós-formação e área de 

atuação do Curso.  

Os Coordenadores declaram que no atendimento desta questão no final do curso se 

realiza o Estágio Curricular Obrigatório em que o estudante é encaminhado pela universidade 

no cumprimento das atividades práticas, logo em seus entendimentos, essa é a primeira 

Quadro 12: Triangulação de dados estudantes-representantes institucionais-documentos - D 
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oportunidade de se conseguir o primeiro emprego. Depois de estarem formados os estudantes 

segundo a fala de um dos Coordenadores “devem procurar no mundão”.  

Não foram detectadas ações específicas para orientar os estudantes nestes aspectos no 

âmbito documental e operacional. 

 

 

Indicadores Estudantes Coordenadores Documentos oficiais 

Nos serviços 

relacionados à 

assistência financeira 

para apoio ao estudo: 

Criação de Bolsas de 

Alimentação, 

Transporte, 

Permanência e 

Residência Estudantil. 

Maior oferta do 

serviço de 

orientação da 

universidade para 

obter informações 

sobre moradia 

universitária e 

informações sobre 

bolsas e crédito 

educativo.  

Coordenação de curso 

ou coordenação 

acadêmica, ou 

assistente social 

dependendo do caso. 

Na verdade nós nos 

viramos como 

podemos para ajudar 

os estudantes, pois não 

recebemos nenhuma 

orientação para isso. 

Não foram detectadas 

ações específicas 

para orientar os 

estudantes nestes 

aspectos. 

 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir das informações obtidas através dos questionários, 

entrevistas e documentos institucionais, 2012. 

Nos serviços relacionados à assistência financeira para apoio ao estudo: criação de 

bolsas de alimentação, transporte, permanência e residência estudantil. Os(As) estudantes 

dizem ter necessidade de maior oferta do serviço de orientação da universidade para obter 

informações sobre moradia universitária e informações sobre bolsas e crédito educativo. 

 Os Coordenadores dizem que estas informações podem ser obtidas na Coordenação 

de Curso ou na Coordenação Acadêmica, ou com a Assistente Social dependendo do caso e se 

os(as) estudantes fizerem procuração deste serviço. Um dos coordenadores relata que: “Na 

verdade nós nos viramos como podemos para ajudar os estudantes, pois não recebemos 

nenhuma orientação para isso”. Esta fala reflete a situação da falta de institucionalização de 

orientação específica para este quesito. 

Também não foi encontrado nos documentos analisados nenhum direcionamento 

quanto à forma de concretização deste serviço. O PDI menciona nas ações de atendimento 

comunitário a estratégia de implantar, acompanhar e avaliar um Programa de Assistência 

Estudantil com a meta de criação de bolsas de alimentação, transporte, permanência e 

Quadro 13: Triangulação de dados estudantes-representantes institucionais-documentos - E 
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residência estudantil, tendo como indicador o número de Programas implantados e o número 

de bolsas criadas. Porém esta estratégia não está vinculada a PROEG e não fica explicitado as 

bases em que serão efetivadas. E, não está relacionada a nenhum procedimento de ação de 

orientação acadêmica dentro do Instituto. 

 

Indicadores Estudantes 
 
Coordenadores 

 
Documentos oficiais 

Propostas 

viabilizadas para 

facilitar a 

permanência e 

diminuir a 

retenção e evasão 

do estudante na 

vida universitária 

Professor tem que 

ter método e 

didática 

 

Adequação dos 

editais (bolsas) para 

a realidade do 

alunado. Inclusão 

digital 

 

Maior distribuição 

de livros na 

biblioteca, 

esclarecimento de 

matérias em relação 

ao curso, 

participação em 

projetos. 

Quando o aluno entra na 

faculdade, podem ser 

criados cursos paralelos 

de reforço para melhoria 

do aprendizado em 

determinadas áreas. 

 

 É necessário orientação 

vocacional e profissional 

no ensino médio para 

saber melhor o que 

querem, pois no inicio se 

deparam com disciplinas 

difíceis e logo desistem 

porque é mais fácil essa 

opção.  

Aprimorar os 

mecanismos de 

orientação acadêmica 

para redução do 

tempo médio de 

formatura a período 

não superior a 25% 

além do tempo 

regular sugerido para 

o curso (PDI). 

 
Fonte: Elaborado pela mestranda a partir das informações obtidas através dos questionários, 

entrevistas e documentos institucionais, 2012. 

Quanto às propostas viabilizadas para facilitar a permanência e diminuir a retenção e 

evasão do estudante na vida universitária. Segundo os(as) estudantes uma forma de melhorar 

a retenção e a evasão é quanto à metodologia utilizada pelos(as) docentes que em suas 

opiniões precisam ter método e didática; que a instituição faça a adequação dos editais 

(bolsas) para a realidade do alunado; que providencie mecanismos para a inclusão digital; que 

haja maior distribuição de livros na biblioteca; maiores esclarecimento nas matérias 

relacionadas ao curso, mais participação em projetos.  

Já na opinião dos coordenadores é preciso que haja uma adequação na forma de 

receber os(as) estudantes quando eles entram na faculdade, uma das soluções em suas 

opiniões, é que seria preciso a criação de cursos paralelos de reforço para melhoria do 

aprendizado em determinadas áreas. E também, acham que é necessário a Orientação 
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Vocacional e Profissional no ensino médio para os(as) estudantes terem melhor compreensão 

do que querem, pois no início se deparam com disciplinas difíceis e logo desistem porque em 

seu entendimento essa é a opção mais fácil.    

Nesta questão o PDI assinala que a Instituição vai aprimorar os mecanismos de 

orientação acadêmica para redução do tempo médio de formatura a período não superior a 

(25%) além do tempo regular sugerido para o curso. Porém, consultando os altos índices 

quantitativos de retenção e o baixo índice de aprovação o IEAA/UFAM, ainda não conseguiu 

efetivar esta prática (ver seção 3, p.65). 

É evidente que os indicadores que apontam a necessidade de Orientação aos(as) 

estudantes evidenciados neste estudo devem ser considerados, embora se reconheça que 

dentro da universidade a Orientação tem caráter de ferramenta auxiliar no acompanhamento 

do desempenho de estudantes e nos índices avaliativos do SINAES no que concerne ao 

trabalho realizado dentro da IEAA/UFAM.  

Portanto é fundamental que para a análise dessa temática se compreenda as políticas 

educacionais inseridas no contexto mais amplo das políticas que regulam a economia e as 

demais áreas da organização societária diante da conjuntura mundial, nacional e regional. Em 

meio a estes condicionantes é preciso se construir alternativas que estejam em acordo a uma 

política educacional menos excludente e mais emancipadora que proporcione o crescimento 

social junto às necessidades da comunidade e dos cidadãos que estão nela inseridos. 

Portanto, há que se ter em vista que todos esses fatores estão presentes na formação do 

cidadão e que essa formação é parte das ações a que se destinam as políticas educacionais e 

que por isso, precisam refletir em resultados de melhoria no âmbito da sociedade (GALDINO; 

BRASILEIRO, 2012).  

Na etapa seguinte desta dissertação concluiremos este estudo evidenciando nossas 

considerações finais sobre a percepção de estudantes acerca das atividades relacionadas à 

Orientação que recebem e necessitam na universidade no decorrer do processo acadêmico. 
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6 CONCLUSÃO 

O processo de expansão pelo qual passa a universidade pública brasileira põe em 

evidencia, antiga, mas nem por isso, desatualizada discussão, acerca dos desafios de se 

encurtar a distância entre o que é propagado e o que é realizado para garantir condições de se 

efetivar os objetivos professados, mas, tão desmentidos na prática, em que, metas planejadas 

fazem parte de um ideário pouco concretizado e com não muito resultados alcançados. 

Ante essa colocação, ao longo deste estudo, foi discutida a necessidade de se ampliar 

nas políticas de expansão, medidas adequadas aos novos paradigmas sociais e econômicos, 

face às mudanças ocorridas no cenário da educação superior e suas implicações quanto ao 

ingresso e permanência de estudantes, oriundos de parcelas da população que não tinham 

acesso a este nível de ensino. Dentre estas medidas, está à adoção da definição de mecanismos 

que promovam melhorias na efetivação da aprendizagem mediante a igualdade de 

oportunidades e a inclusão social de estudantes diante das suas condições sociais 

desfavoráveis.  

A Orientação ao estudante na universidade é um destes mecanismos de apoio que foi 

abordada como temática deste estudo e vista como uma atividade que pode ser realizada para 

se atingir objetivos concretos junto a estudantes de uma sociedade real, como a define 

Goldberg (1969, p.94): uma “atividade cujo produto final concebe “um indivíduo capaz de 

tomar decisões maduras, racionais e responsáveis”, pois nos parece assim como uma fonte de 

auxílio ao estudante e à universidade, para que coloquem, em novas bases, sua conduta e sua 

política” [grifo da autora]. 

Concordamos com esta definição, pois a Orientação em nível superior, neste sentido, é 

necessária para ajudar a responder a demandas de pressões sociais, pela aquisição de um 

sistema de educação mais inclusivo, por outro lado, ajuda na produtividade do sistema, 

reduzindo o custo social por estudante formado. É notório o alto índice de retenção e evasão, 

bem como a baixa taxa de conclusão, de forma geral, no ensino superior público no Brasil. E 

em particular, no contexto local do estudo, onde a situação é recorrente e se destaca a alta taxa 

de estudantes retidos e a baixa taxa de conclusão dos cursos na graduação (ver seção 3, p. 65). 

Estes índices, diante da complexidade de fatores que envolvem a organização e a 

execução do ensino no sistema superior público brasileiro, descortinam a grave situação dos 

fatos e apontam para a urgência de serem viabilizadas ações na universidade com o propósito 

de se efetivar a democratização do acesso e a garantia de condições de permanência, 
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contribuindo para a conclusão dos ingressantes nos cursos em que estão matriculados; não 

adianta se discutir apenas os índices quantitativos, desconsiderando sua importância e 

repercussão social. É preciso ir além da crença que os problemas são meramente 

instrumentais e metodológicos, mas sim, assumir que eles são de “várias ordens – de 

hegemonia, de legitimidade e de institucionalidade” e, que para se viabilizar novas práticas, 

há de se envolver a vontade e a determinação política para plausíveis soluções 

(SGUISSARDI, 2009, p. 17). 

A expansão para o acesso deve vir acompanhada de um processo onde se favoreça a 

produção de conhecimentos que contribua com as mudanças na estrutura social e produtiva, 

capacitando nossos recursos humanos com eficácia científica e tecnológica, mas, acima de 

tudo, contribua com a superação da consciência ingênua, modalidade ideológica da 

estagnação histórica. Nas palavras de Ribeiro (1969, p. 12): “A consciência ingênua... se 

caracteriza pela resignação com seu atraso e sua pobreza, porque só é capaz de percebê-los 

como naturais e necessários”. 

Neste sentido entendemos que não se pode pensar em expansão do ensino superior 

público, especialmente, em contextos específicos, como é o caso do interior do Amazonas, 

somente sob o discurso da ampliação de vagas, indiferente à realidade sócia histórica dos(as) 

estudantes e das comunidades. Não se pode continuar reproduzindo uma política educacional 

eivada de práticas pedagógicas tradicionais e discriminadoras, em que se predomina uma 

concepção elitista, baseada no “vence o melhor” e “vire-se como puder”, com o predomínio 

de aulas expositivas e utilização insipiente de recursos tecnológicos; poucas inovações no 

currículo, assim como nas metodologias de ensino e nas estratégias de avaliação do processo 

de ensinar e de aprender. Se, realmente, o objetivo da expansão é a democratização de 

oportunidades, as ações devem ser orientadas para a abertura de novas práticas, mais 

inclusivas, a serem elaboradas e executadas para atenderem às necessidades das comunidades 

a que se destinam, disponibilizando aos estudantes condições reais de concretização de 

melhorias, visto que a quantidade deve subordinar-se à qualidade, e esta em resultados 

viáveis, visíveis e significativos para os envolvidos neste processo. 

Portanto, no que se referem às contribuições recebidas dos protagonistas da 

informação e da sistemática metodológica adotada, as descobertas deste estudo, descritas na 

Seção IV, foram transformadas, de acordo com o objetivo geral proposto - conhecer, a partir 

da percepção de estudantes, em que medida o IEAA/UFAM os atende em suas necessidades 

em relação às atividades associadas à Orientação no decorrer da vida acadêmica, em três 
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questões que vamos utilizar neste momento do texto dissertativo para fazer nossas 

considerações finais sobre a pesquisa realizada.  

1. Foi possível saber se na percepção de estudantes as atividades associadas à 

Orientação desenvolvidas na universidade atendem suas necessidades no 

decorrer da graduação?  

2. Foi possível identificar quais aspectos os(as) estudantes necessitam de maior 

atendimento quanto ao serviço de Orientação na universidade? 

3. A Orientação ao estudante está inserida na proposta da política de expansão da 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM/IEAA – Campus Humaitá? 

Abordamos cada uma destas questões a partir de uma perspectiva reflexiva da 

percepção da realidade estudada, com a finalidade de demonstrar os significados concretos da 

investigação em busca de validar a perspectiva de estudo que nasceu de nossas inquietações 

pessoais e profissionais, obtidas ao longo de nossa vivência em contexto educacional. 

No primeiro questionamento, onde perguntamos se em nosso estudo foi possível saber 

se conforme a percepção de estudantes as atividades associadas à orientação que docentes e a 

universidade lhes oferecem atendem suas necessidades durante seu processo de graduação, de 

maneira geral, chegamos à seguinte inferência: no que se refere à realização das atividades de 

ensino e dos mecanismos de apoio para desenvolvimento de suas aprendizagens, os(as) 

estudantes informam receber orientações dos(as) docentes, mas dizem, também, que ainda 

precisam de um maior acompanhamento para ampliar seu processo de aquisição do 

conhecimento e para melhoria de seu rendimento acadêmico. Destacam precisar de maior 

orientação para: 

a) Solucionar as dificuldades que surgem na aprendizagem das matérias; 

b) Esclarecer melhor os assuntos abordados em aula e não entendidos;  

c) Realizar as atividades que são propostas para o estudo;  

d) Saber como elaborar o planejamento de suas atividades de estudo e  

e) Saber como elaborar estratégias de estudo para se prepararem e revisarem os 

exames. 

Estes dados levam a reflexão a cerca da aprendizagem de estudantes em contexto 

universitário, pois o fato de estarem no ensino superior não significa que não tenham dúvidas 
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e não enfrentem dificuldades no aprendizado dos conteúdos abordados no decorrer de sua 

formação acadêmico-profissional. 

Todos esses pontos fazem parte da rotina acadêmica e espelham as condições de 

trabalho de docentes e a autodisciplina de estudantes em relação aos processos de estudos.  

Essa questão merece destaque, na medida em que está correlacionada com a forma de 

avaliação do rendimento da aprendizagem de estudantes que, por sua vez, reflete a maneira 

como a Instituição executa suas ações e disponibiliza recursos humanos e materiais para o 

desenvolvimento do ensino no âmbito da educação superior. 

Dentre estes recursos, destaca-se a formação e apoio-pedagógico aos(as) docentes que 

permitam a disseminação de ferramentas e práticas pedagógicas inovadoras, incluindo a 

utilização de tecnologias que apoiem e incentivem à aprendizagem dos(as) estudantes. Neste 

sentido, Aquino e Puentes (2011, p.30) advertem que o trabalho docente na universidade é de 

grande complexidade, pois, entre outras razões, é preciso “a formação pedagógica em serviço 

que contemple o conhecimento da didática, do contexto universitário, políticas educativas, 

atitude compreensiva, postura autocrítica e reflexiva sobre sua prática e de seus colegas”. 

Desta forma, no que se refere à condição pessoal, grande parte do trabalho docente 

universitário depende da preparação, da responsabilidade e da motivação e, no caso da 

orientação ofertada neste contexto específico, se observa que os(as) estudantes parecem estar 

mais satisfeitos(as) com o serviço que lhes é ofertado por parte dos(as) docentes, do que de 

forma específica pela universidade. Acreditamos que este fato ocorre devido aos(as) docentes 

exercerem a função orientadora no seu cotidiano, pois apesar de não receberem nenhuma 

formação sistematizada, na maior parte das vezes, para executar mais esta atividade, em sua 

rotina eles(elas) estão mais próximos(as) dos(as) estudantes no espaço de sala de aula; assim, 

além dos conteúdos ministrados em suas disciplinas, seguem auxiliando e orientando os(as) 

estudantes, como podem no esclarecimento de dúvidas e no enfrentamento dos problemas que 

vão surgindo no cotidiano da aula universitária. 

Diante destas constatações, a contribuição do trabalho de orientação aos(as) estudantes 

poderia ser destinada a atender a demanda oriunda do processo de ensino, adotando como 

uma das estratégias a formação de grupos de estudos, através dos quais se poderia fazer o 

acompanhamento das atividades para identificar quais estudantes apresentam conflitos de 

varias ordens e poder orientá-los(as) no sentido de superação destas dificuldades, visto que a 

seleção dos conteúdos, o planejamento das aulas e o ritmo do processo de ensino-

aprendizagem são baseados na capacidade média da classe e, na maioria das vezes, os(as) 



127 

estudantes com dificuldades específicas não conseguem acompanhar esse processo, 

requerendo uma atenção diferenciada para sua adaptação e integração na organização e na 

rotina do seu novo ritmo de estudo. 

Há de se destacar que o estudo como atividade sistematizada requer, de quem se 

propõe a realizá-lo, no plano pessoal, a aquisição de habilidades específicas e, no 

institucional, um ambiente adequado que proporcione e favoreça estas aquisições. Para a 

obtenção dos resultados almejados o(a) estudante precisa exercitar sua autonomia para o 

exercício da autodisciplina e esta, aliada aos recursos, instrumentos e ambiente físico 

propiciam condições mais adequadas para o estudo. Neste sentido, a Orientação deve 

acompanhar o estudante na organização e na consecução de técnicas e estratégias de estudo, 

aliadas as metodologias educacionais, que seja compatível com sua realidade específica, 

potencializando sua inserção na vida acadêmica. 

Enfim, a Orientação a estudantes, em relação à condução dos estudos e realização das 

atividades propostas em sala de aula, visa ajudá-los(as) a organizarem de maneira autônoma e 

eficiente o seu planejamento em relação aos estudos e com o objetivo de tornar a 

aprendizagem mais prazerosa e mais eficaz. 

Na segunda proposição, onde se buscou identificar em quais situações os(as) estudantes 

destacam que necessitam receber maiores orientações, segundo os resultados do estudo, 

podemos observar que houve destaque nos seguintes aspectos: 

a) Quanto ao conhecimento dos procedimentos relacionados ao funcionamento do 

curso e da universidade, e para saber como participar nos órgãos de gestão da 

faculdade; 

b) Quanto à resolução de problemas pessoais que interferem no rendimento dos 

estudos; 

c) Quanto à organização dos processos acadêmicos no que diz respeito ao 

conhecimento do plano curricular, ajuda financeira, formação complementar e 

atuação profissional. 

Estas situações em que os(as) estudantes informam precisar de maiores orientações 

refletem as dúvidas em relação ao ambiente acadêmico, pois ilustra a nova situação que os 

(as) mesmos(as) se confrontam ao ingressar na universidade. Estão, pela primeira vez, frente à 

outra dinâmica organizacional, a qual é vista com muita expectativa, apreensão e até mesmo 

“medo” da nova rotina. Esta dinâmica, inicialmente, se mostra desconhecida da rotina escolar 
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a qual estavam acostumados(as) no ensino fundamental e médio, onde as regras e normas já 

lhes eram familiares.  

Nesta pesquisa os resultados puderam nos revelar a grande dificuldade que os(as) 

estudantes demonstram ter ao ingressarem na universidade em relação ao conhecimento e 

entendimento do funcionamento da organização da instituição que irão frequentar.  

Ficou evidenciado que os(as) estudantes necessitam de maior orientação para saber 

sobre o funcionamento e a organização da universidade, de forma geral, assim como precisam 

ser mais bem orientados(as) para entender e conhecer o Curso que estão frequentando. Estas 

evidências corroboram com os estudos de Giacaglia e Penteado (2010, p. 91) no entendimento 

de que uma das causas que acarreta evasão é a decepção em relação ao curso. Após o esforço 

desprendido para entrar na universidade, muitos estudantes se perguntam se não teriam 

escolhido o curso errado, pois diante das dificuldades iniciais de enfrentamento da nova rotina 

acadêmica boa parte dos estudantes se questiona como organizar sozinho sua nova vida; como 

dar conta das novas exigências do ensino superior. 

Esta constatação nos chama a atenção, pois os(as) estudantes, ao ingressarem na 

universidade se deparam com uma nova realidade de estudos e, muitas vezes, não conseguem 

se organizar de forma satisfatória para acompanhar a rotina acadêmica, assim, a transição do 

ensino médio para o ensino superior com uma maior oferta dos serviços de orientação 

acadêmica poderia ajudar ao(a) estudante, de forma mais efetiva, na integração com sua nova 

situação escolar e com as exigências da vida universitária. 

Estes fatos, se não solucionados, podem criar barreiras e dificultar o desempenho ou 

até mesmo causar a desistência voluntária ou involuntária de estudantes por falta de 

conhecimento, entre outros, dos prazos e procedimentos determinados para realização de 

certas atividades. Caberia aí, segundo Giacaglia e Penteado (2010, p. 91): “desde o início da 

vida acadêmica a atuação do serviço de orientação para tornar menos problemática tal 

transição, ajudando o estudante na adaptação a sua nova situação escolar”.  

Na universidade, uma das questões que mais difere o ensino superior da educação 

básica quanto à organização curricular e a rotina acadêmica do(da) estudante é a exigência de 

sua autonomia para acompanhar e organizar seu itinerário acadêmico. Neste novo contexto, o 

(a) estudante, além de precisar conhecer quais as disciplinas obrigatórias de seu curso, precisa 

saber, também, em quais disciplinas optativas deve se matricular, os horários e os créditos 

disponíveis para que possa estar apto(a) a atuar em projetos de extensão e pesquisa.  
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Estas dúvidas, muitas vezes não bem esclarecidas, acarretam prejuízos aos(as) 

estudantes, tanto em relação ao acompanhamento do tempo de término regular do curso, 

quanto à participação nas atividades de pesquisa e extensão que colaboram na sua formação 

complementar. 

Participar e acompanhar as atividades na universidade, e conseguir equilibrar os 

estudos das disciplinas, as participações em projetos de extensão e pesquisa, os eventos 

culturais, além de participar de atividade político-administrativa, que também o(a) estudante 

deve desenvolver, se manifestando e atuando junto aos Colegiados, nos Centros Acadêmicos 

Estudantis e nos Conselhos Deliberativos, nos quais os(as) estudantes têm assento garantido, 

representa para eles(as) um desafio no qual se enfatiza a complexidade organizacional da 

nova realidade institucional que tem uma universidade. Para Aquino e Puentes (2011, p. 31), 

“Seu trabalho múltiplo e simultâneo imprime uma complexidade organizacional que a 

distingue como instituição. É difícil encontrar um corpo social tão complexo como as 

Instituições de Educação Superior”. E é dentro dessa realidade que os(as) novos(as) 

estudantes irão desenvolver sua autonomia como partícipes dos processos administrativo, 

pedagógico e científico. 

Outra situação na qual os(as) estudantes informam necessitar de maior orientação é 

quanto ao bem estar pessoal no decorrer da vida universitária. Dificuldades, entre outras, 

relacionadas a situações que dificultam ou afetam o bom desenvolvimento dos estudos, dentre 

estas, para resolver os conflitos que surgem no relacionamento com colegas de aula, docentes e 

família. Também quanto a dúvidas relacionadas à questão sexual e na prevenção contra o 

alcoolismo, tabagismo e drogas. 

Esta necessidade de maior serviço que lhes orientem é justificável na medida em que os 

(as) estudantes universitários(as), assim como estudantes de qualquer nível de ensino, são 

pessoas, e como tal, para desenvolverem-se de forma completa e harmônica, há de se 

considerar os diferentes aspectos de seu desenvolvimento, como o intelectual, o físico, o 

social, o emocional, enfim, todas as dimensões que envolvem sua vida dentro e fora da 

universidade. Assim sendo, a universidade e, concomitantemente, os(as) docentes, mesmo 

tendo como função precípua o ensino, a pesquisa e a extensão, não podem se eximir de 

conhecer e ajudar o(a) estudante não só no que diz respeito ao aspecto intelectual, mas 

também no afetivo-emocional, pois em sua concretude o ser humano é um ser complexo em 

seu conjunto. 
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Assim, problemas que não estão diretamente relacionados com os conteúdos e 

disciplinas podem afetar o rendimento, neste sentido, a Orientação ao(a) estudante não pode 

deixar de considerá-los. É a partir do reconhecimento desses condicionantes que se constrói  

aportes para se intervir na realidade. Freire (2000, p. 59) nos lembra que homens e mulheres 

ao se descobrirem historicamente submetidos à influência genética, social, cultural e 

econômica tornam-se capazes, também de  interferir no contexto ao qual estão condicionados. 

Segundo Mathias (2011, p. 118), dependendo do apoio recebido, “a universidade 

poderá ser um ambiente prazeroso, de crescimento pessoal e profissional ou um ambiente 

gerador de frustração, angústia, de sensação de incompetência, se as dificuldades que se 

apresentarem não forem vencidas”. Assim, os sentimentos e atitudes demonstrados pelos(as) 

estudantes sejam eles positivos ou negativos, merecem atenção.  

Neste propósito, é preciso reconhecer que há manifestações de caráter emocional que 

os(as) estudantes apresentam que precisam ser acompanhadas. Giacaglia e Penteado (2010) 

afirmam que alguns jovens ingressam no ensino superior, embora preparados 

intelectualmente, não possuem amadurecimento social e emocional para lidar com as 

modificações impostas, pois estão, pela primeira vez, saindo da casa dos pais, e têm que 

enfrentar sozinhos os conflitos pessoais e as mudanças socioculturais advindas do novo modo 

de viver a que são submetidos. Há também jovens que, ao se acharem livres de tutelas, podem 

relaxar nos estudos, faltar às aulas, ou se envolver em comportamentos inadequados e até 

perigosos. 

O ingresso na universidade de uma parcela significativa de jovens com menos de 18 

anos aumenta a necessidade do serviço de Orientação, pois chegam cheios(as) de dúvidas, 

inquietações, incertezas e curiosidades, além dos conflitos próprios desta fase da vida. Diante 

desta nova realidade e da liberdade que estão tento pela primeira vez, aumenta a demanda por 

este serviço. Situações como: passar a morar sozinhos(as), longe dos pais ou responsáveis, 

vivenciando experiências diferentes, num mundo cheio de novidades, podem oportunizar 

experiências que são positivas, mas também que podem ser negativas, por exemplo, na 

questão do sexo seguro, não raro podem ocorrer à contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez indesejável, exposição do(a) estudante a atitudes e ambientes 

impróprios pela falta de maturidade para enfrentar críticas e chacotas por ainda não terem 

vida sexual ativa.  

Giacaglia e Penteado (2010, p. 25) reforçam que: “dentre os aspectos do 

desenvolvimento do educando, a área mais problemática para se lidar é, sem dúvida, a de 
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orientação sexual-afetiva; muitos necessitam de assistência, pois dificilmente se encontra na 

família e em outras instituições, orientação útil e adequada”. A falta de Orientação nestas e 

em outras situações que podem surgir nesta fase da vida deixam os(as) jovens mais 

vulneráveis. Muitas vezes, na busca de soluções para determinados problemas, podem tomar 

atitudes prejudiciais inclusive a sua saúde. Apesar de essas questões estarem presentes na 

televisão, nas revistas e na internet, as instituições de ensino continuam a tratar de forma 

incipiente aspectos relacionados à sexualidade do(a) estudante. Por isso, estas autoras nos 

alertam que: “Ao se omitir, a escola deixa a porta aberta para informações errôneas e para a 

falta de relevância dos ensinamentos ministrados em relação à realidade enfrentada pelo 

educando” (GIACAGLIA; PENTEADO, 2010, p. 217). 

Desta forma, há de se considerar a necessidade de atenção por parte dos serviços de 

Orientação na universidade nos processos de acompanhamento ao(a) estudante nas diferentes 

dimensões de seu desenvolvimento, pois o intelectual, o físico, o social e o emocional se 

imbricam em seu contexto dentro e fora da universidade.  

Os resultados do estudo também nos revelam a necessidade dos(as) estudantes de um 

maior esclarecimento em relação à pós-formação. A disponibilidade destas informações é 

necessária para a compreensão da necessidade de articulação da graduação com a pós-

graduação, para que o(a) estudante adquira sua independência, responsabilidade e confiança a 

fim de ser construtor(a) de seu saber, de sua aprendizagem, durante e depois de sua formação 

universitária e em sua futura carreira profissional. Informações sobre o mercado de trabalho 

para atuação no campo profissional, elaboração do currículo, preparação para entrevista, enfim, 

definir objetivos em relação ao emprego e a profissão são orientações necessárias para uma 

formação integral do ser universitário(a). 

É importante que os(as) estudantes recebam Orientação de como prosseguir nos 

estudos ao concluírem suas graduações, pois, o mundo do trabalho cada vez exige maior 

formação e especialização para determinadas funções. Os(As) estudantes precisam dar 

continuidade a sua formação inicial para conseguir uma colocação no campo do trabalho, ou 

para manterem-se no emprego que já possuem. Compreende-se que esta situação é real. No 

entanto, fazem-se necessárias algumas pontuações, pois apesar da importância da elevação e da 

continuação da formação, é preciso entender que a conquista de uma vaga no mercado de 

trabalho não depende só do(a) estudante e de sua formação, mas de um conjunto de fatores 

interligados em que a ideologia da meritocracia prevalente das sociedades que se organizam 

com base no sistema capitalista, faz com que se acredite nessa propositura, e mais, que se está 
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ascendendo socialmente quando na maioria das vezes se escamoteiam as relações desiguais de 

uma sociedade antagônica, em que se prioriza a instrumentalização para a adequação ao 

mercado de trabalho a serviço do jugo do capital (SANTOS, 2001). 

Neste caso, o papel da Orientação é fazer com que os(as) estudantes compreendam sua 

importância e participação no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Nessa 

direção a formação continuada deve fazer parte da educação integral e não se limitar apenas a 

servir o capital com mão de obra especializada, mas para promover as bases de um projeto de 

crescimento social, intelectual e profissional. 

Em acordo com a situação descrita anteriormente, outro ponto relevante tanto quanto 

obter informações para conhecer o mercado profissional, é a necessidade do(a) estudante 

saber elaborar seu planejamento profissional, saber definir quais são seus objetivos em relação 

à área profissional que deseja seguir. Neste objetivo, se faz fundamental à complementação da 

questão anterior, no que concerne ao aprendizado da elaboração dos instrumentos necessários 

para ajudá-los(as) na prática e busca de colocação profissional. Este aprendizado envolve as 

ações a serem realizadas nas etapas do processo de seleção, desde a confecção de currículos à 

apresentação pessoal e postura a serem adotadas por ocasião da entrevista para a aquisição de 

uma vaga no mercado profissional.  

Neste propósito, Assis (2008, p.137) alerta que a prática da Orientação deixa de ser 

fechada apenas na questão da Orientação Vocacional, que considerava o indivíduo o único 

responsável “pela escolha vocacional”, para de forma mais ampla, olhar o trabalho de acordo 

com os condicionantes da sociedade em que vivemos, pois  deve-se ter “a consciência de que 

são inúmeros os fatores que determinam a escolha profissional em uma sociedade capitalista. 

Assim, é preciso que se analise a relação educação, trabalho e cidadania em todo seu 

contexto”, pois, a autora destaca que é preciso refletir sobre as formas de se representar o  

trabalho que pode ser visto como relação social fundamental, manifestação da vida, isto é 

atividade do homem na apropriação e transformação do mundo, da realidade em si mesma ou 

como trabalho para a alienação da vida, isto é, trabalho assalariado, mercadoria, venda de 

força de trabalho no sistema capitalista, desapropriado de sua essência humanizante. 

Apesar destas demandas de Orientação não estarem discriminadas, propriamente como 

uma disciplina específica do currículo nas situações apontadas nas questões anteriores, as 

informações que se depreendem delas são importantes, pois são pontos que tem papel 

relevante na vida do(a) estudante e segundo a LDB 9.394/96 não se pode esquecer que o 

ensino superior tem a responsabilidade de propiciar ao(a) estudante os meios necessários para 
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sua plena participação na sociedade. Esta lei no Art.43, inciso II, preconiza que a educação 

superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

O trabalho e a responsabilidade de um Serviço de Orientação a estudantes para 

atendimento destes preceitos legais, mais uma vez, evidenciam-se, pois a Orientação é útil 

quando se propõe o direcionamento de suas ações para promoção do desenvolvimento da 

pessoa, para ajudá-la a se tornar capaz de enfrentar as diferentes situações que se apresentam, 

para que tenha a oportunidade de agir de forma autônoma no mundo que a cerca. Sem o 

conhecimento que proporciona o domínio da confecção e utilização das ferramentas a serem 

utilizadas dentro do contexto profissional se diminuem as possibilidades da pessoa agir e 

contribuir com as melhorias em sua realidade. Nas palavras de Assis (2008, p.132) quando a 

Orientação atende aos(as) estudantes nestas situações “Não se trata de manter atitude 

autoritária ou paternalista... Mas, tampouco que se parta da crença que os alunos já detêm um 

saber tão elaborado que prescinda da aquisição formal de conhecimentos dos quais eles não 

têm nem mesmo informação”.  

Na terceira questão, onde nos perguntamos se a Orientação de estudantes é parte da 

política nacional do ensino superior e se a nível local, está presente na UFAM/IEAA, 

podemos afirmar que, em relação ao atendimento especializado ao(a) estudante no âmbito das 

políticas do Sistema Federal, a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) vem determinando que as Instituições incluam em seu Planejamento de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), ações direcionadas a melhorar a permanência e a 

diminuição da evasão, como parte avaliativa de desempenho.  

No artigo 3º, item IX do SINAES-Lei n.10.861/2004, faz-se menção as “Políticas de 

atendimento aos estudantes: análise das formas como os estudantes estão sendo integrados à 

vida acadêmica e os programas através dos quais a Instituição de Ensino Superior busca 

atender aos princípios inerentes à qualidade de vida estudantil.”, Sendo que nas Orientações 

Gerais para o Roteiro de Auto Avaliação das Instituições no item 4.9, estão os pontos 

relacionados a este aspecto no núcleo de temas optativos, assumindo os seguintes 

direcionamentos: (a) Existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e “orientação 

para os estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais”? [grifo nosso] (b) 

Quais os aspectos positivos e negativos detectados no que diz respeito às políticas de 

atendimento ao estudante?  
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Estas ações estão ligadas diretamente aos indicadores de sucesso acadêmico (Decisão 

nº 408/2002 – TCU) - TSG = número total de diplomados/número total de ingressantes, 

correspondente ao complemento do índice de evasão e o indicador de tempo médio de 

conclusão do curso que indica a retenção. Segundo o referido documento, o propósito último 

da aferição destes indicadores é contribuir para o aprimoramento da gestão das instituições 

federais de ensino superior. 

 Constatamos que o reconhecimento legal da importância da aferição destes 

indicadores como demonstra a Decisão nº 408/2002 do TCU para se medir o sucesso 

acadêmico já fez com que a UFAM/IEAA procurasse inseri-los ao seu planejamento 

institucional. A explicação do Projeto Político Institucional (PPI) da UFAM (2006-2022, p. 

20) a este respeito é que sua política institucional de educação superior está em acordo em 

seus objetivos e metas e, estas, articuladas às finalidades mais amplas da educação brasileira, 

condizentes com as diretrizes nacionais emanadas da União.  Sendo assim, a UFAM/IEAA, 

em suas ações, conforme seu planejamento está em acordo com as diretrizes nacionais para 

atender na graduação, dentre outros aspectos, o que diz respeito à Orientação de estudantes. 

 O PDI da UFAM (2006-2015) destaca as estratégias da universidade para aprimorar e 

implementar os mecanismos de orientação acadêmica para concretizar objetivos quanto às 

condições de permanência e diminuição da evasão de estudantes da graduação. Além destas 

estratégias anunciadas no PDI, também se faz menção à Orientação de estudantes na 

Resolução 012/96, que regulariza para cada hora aula dos(as) docentes, uma hora para 

atendimento ao(a) estudante. Também no nível operacional, os documentos apontam as 

atribuições da Pró Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG), através de suas várias divisões, 

especialmente a Divisão de Orientação Acadêmica (DOA), para a Orientação Acadêmica 

junto a discentes em vários aspectos da vida acadêmica (descrição na Seção III, deste 

trabalho, p. 114-116).  

Entretanto, os resultados deste estudo nos mostram que estas estratégias tem que ser 

melhor delineadas para que fique clara a forma como estão sendo efetivadas na prática e 

também evidenciados seus resultados quanto a consecução da diminuição da retenção e 

evasão de estudantes dentro do IEAA, visto que os índices apontam um alto número destes 

fatores dentro do Instituto. 

Desta forma, conclui-se que a Orientação ao(a) estudante é mencionada nas Diretrizes 

Nacionais do ensino superior e também na base documental e operacional do IEAA/UFAM, 

conforme foram elencados neste estudo. Contudo, as ações permanentes de Orientação 
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acadêmica para promoção da avaliação dos cursos e melhoria das condições de ensino, 

conforme, os estudos feitos, por ocasião desta pesquisa, não estão suficientemente 

clarificadas, pois não foi encontrado o detalhamento sistematizado das atividades que são 

realizadas para se atingir este objetivo. O que constatamos foi que a maioria da execução 

destas ações se caracteriza apenas em atendimentos burocráticos, como por exemplo, às 

atividades da PROEG/DOA na emissão de documentos e na regularização de matrículas, 

emissão de notas e diplomas, ou, nas recomendações previstas no Guia do Aluno que 

descreve o procedimento a ser tomado pelo(a) estudante nas questões da burocracia 

acadêmica, isto é nas situações constituídas como verdades feitas, mas este documento, se 

torna estático por ser uma publicação padronizada e não poder interagir nas situações 

dinâmicas experimentadas no decorrer da vivência dos(as) estudantes em sua jornada 

acadêmica. 

Entremente, apesar destas constatações, neste estudo as informações colhidas aportam 

dados sistematizados que podem contribuir com as políticas públicas educacionais na tomada 

de decisões que venham a favorecer o fomento de mecanismos institucionais associados à 

Orientação de estudantes no ensino superior e, em especial, no contexto universitário do 

interior do Amazonas, pois a temática estudada desvela indicativos úteis para a gestão da 

melhoria da qualidade do ensino superior público, principalmente para a realidade das 

instituições de educação superior do norte do país. 

Entendemos que as pesquisas sobre a Orientação ao(a) estudante em contexto 

universitário devem ser continuadas no cenário educativo de modo a aportar novas reflexões 

neste domínio das Ciências Humanas. 
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA – POLITICA E GESTÃO EDUCACIONAL 

MESTRANDA: ZILMAR DA CUNHA GALDINO 
QUESTIONÁRIO/ENTREVISTA 

 
Caro Colega Coordenador _________________________________________ 
 

  Através desta entrevista peço sua colaboração na obtenção de algumas informações que serão muito 

relevantes para a conclusão da minha pesquisa de mestrado. Antes de iniciarmos o trabalho presto-lhe alguns 

esclarecimentos quanto à natureza e objetivos desta pesquisa. 

 

Várias pesquisas na área da orientação no Brasil e em diversos países do mundo  concluem sobre os 

efeitos positivos da Orientação de estudantes  na universidade sobre o rendimento dos estudantes.  Em nossa 

Instituição, essa preocupação está inserida nos documentos que norteiam o planejamento institucional dentro da 

política do programa de expansão na Universidade Federal do Amazonas (PDI 2006-2015). Destacando o 

compromisso na elaboração de estratégias, metas e indicadores na graduação para aprimorar os mecanismos de 

orientação acadêmica, redução do tempo médio de formatura, promoção da avaliação e melhorias nas condições 

de ensino. Assim, este estudo pretende conhecer as percepções que estudantes fazem sobre a Orientação 

realizada na universidade e como estas ações podem influenciar nos indicadores de permanência e diminuição da 

evasão no interior do estado do Amazonas, visto que o IEAA faz parte do Programa de Expansão do Ensino 

Superior e o referido programa é um dos instrumentos do PDE - Plano de Desenvolvimento de Educação – para 

a consecução das metas a serem atingidas no desenvolvimento da educação superior do país.  

Nesta perspectiva sua contribuição somará na consecução desse objetivo. 

QUESTÕES 

1- Que propostas/ações de Orientação ao estudante são viabilizadas pela Universidade 

para facilitar a permanência e diminuir a evasão do estudante na vida universitária? 

2- E que ações administrativas e acadêmicas a Universidade/IEAA desenvolve para 

executar as estratégias de aprimorar os mecanismos de orientação acadêmica na 

graduação de acordo com o PDI (2006-2015) em consonância com o plano de 

restruturação e expansão para a diminuição da evasão e obtenção do sucesso 

acadêmico? 

3-O estudante recebe ajuda especializada para:  

a) - obter informação sobre o funcionamento da Faculdade e a quem  recorrer quando se 

necessita de algo neste sentido; (  )sim  (  )não 

 De que maneira e quem é que faz este serviço? 
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b) - Para tratar problemas e assuntos pessoais que os preocupam e/ou dificultam seus  estudos;  

(   )sim  (  ) não;  

De que maneira e quem realiza este serviço? 

 c) Para obtenção de informação e educação para a saúde,  (alcoolismo, tabaco, drogas) 

(  )sim  (  )não 

De que maneira e quem é que faz este serviço? 

 D )- Para conhecer a organização e funcionamento da Faculdade. (  )sim  (  )não 

De que maneira e quem é que faz este serviço? 

e) - Para participar nos órgão de gestão da Universidade. (conselhos, centros acadêmicos...) De 

que maneira e quem é que realiza este serviço? 

 (  )sim  (  )não 

f) - Para conhecer os serviços de forma geral ofertados pela Universidade.  (  )sim  (  )não  

 De que maneira é ofertado e quem faz este serviço? 

 g) - Para saber sobre os serviços relacionados à assistência financeira para apoio ao estudo?  

(  )sim  (  )não 

 De que maneira e quem é faz este serviço? 

 h)-Para prosseguir nos estudos pós-universitários e mercado de trabalho para atuação no 

campo profissional. (  ) sim  (  ) não. Como é feito e quem faz? 

4- Você considera importante para a gestão administrativa e pedagógica o serviço de um núcleo 

de orientação educativa? Em que aspectos?      

Muito agradecida!  

Zilmar da Cunha Galdino 
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APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que a Universidade Federal do Amazonas 

recebe seus novos discentes, cujos diferentes perfis e opções não tornam excludente a 

dimensão agregadora que os aproxima: a merecida conquista de uma vaga nesta 

Centenária Instituição Pública Federal, situada na maior área verde urbana do Brasil. 

Parabéns! 

Agora vocês integram uma Comunidade Universitária que totaliza, entre 

discentes e servidores, quase trinta mil pessoas, envolvendo a sede (Manaus) e os 

municípios do interior do Estado (Coari, Benjamin Constant, Humaitá, Parintins e 

Itacoatiara), onde a Ufam desenvolve ações permanentes de ensino, pesquisa e extensão. 

Todas essas ações – que abrigam os segmentos docente, técnico-

administrativo em educação e discente – exigem que as estruturas administrativas e 

acadêmicas da Ufam funcionem de forma adequada. Para tanto, as competências 

inerentes a cada segmento, pró-reitoria, órgão suplementar, assessoria e diretoria 

(administrativa e acadêmica) devem ser trabalhadas de forma a preservar a qualidade e 

o compromisso desta Instituição com a formação técnica e cidadã, à luz da legislação 

vigente, o que nos envolve a todos. 

Este espaço, onde convivem pessoas com diferentes histórias de vida, 

concepções, posições, etc., é locus de reflexão permanente, de debate sempre presente e 

de produção do conhecimento crescente. Neste sentido, o envolvimento da Comunidade 

Universitária com a Ufam é condição para que a mesma se revitalize, fortaleça e cresça 

permanentemente, como espaço plural e democrático, de forma consistente e 

consequente. 

As possibilidades de cada aluno participar de forma mais efetiva da vida 

acadêmica são imensas. Entretanto, a construção desse caminho na Ufam exige, no 

mínimo, que vocês se apropriem de informações precisas sobre o seu funcionamento, 

dos aportes legais vigentes e dos temas que, direta ou indiretamente, estão relacionados 

à sua trajetória acadêmica e à Instituição, de forma mais ampla. Foi com este objetivo 

que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação estruturou, de forma acurada e detalhada, 

este “Guia do Aluno”. 

As informações contidas neste Guia são de suma importância para que 

você conheça seus deveres, direitos e possibilidades, mas, principalmente, as inúmeras 

perspectivas de construção de uma vida acadêmica responsável, produtiva, 

comprometida e prazerosa na Ufam, da qual todos nos orgulhamos de fazer parte. 

Bem-vindos à Universidade Federal do Amazonas – NOSSO MAIOR 

PATRIMÔNIO! 

Márcia Perales 

Reitora 
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ABONO DE FALTAS 

O que é?  

São as situações de ausência do aluno às aulas que podem excepcionalmente ser 

compensadas mediante a aplicação de exercícios domiciliares. São exemplos: 

acometimento de doenças infecto-contagiosas; convocação para missão militar; 

participação em audiência, como interessado, como testemunha ou como membro do 

tribunal do júri.  

Base legal:  

Parecer CNE/CES nº 224/2006 - Consulta sobre abono de faltas a estudantes que se 

ausentem regularmente dos horários de aulas devido a convicções religiosas; 

Lei Nº 6.202/1975 - Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios 

domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969 e dá outras providências; 

Dec. lei Nº 1.044/1969 - Dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores 

das afecções que indica; 

Dec. lei Nº 715/1969 - Altera dispositivo da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei 

do Serviço Militar). 

Procedimentos: 

Para requerer o abono de falta, o aluno, ou pessoa por ele formalmente autorizada, 

deverá observar os seguintes procedimentos: 

a) Encaminhar solicitação ao Coordenador Acadêmico/Chefe de Departamento; 

b) Anexar ao requerimento laudo médico ou documento oficial, subscrito por 

profissional ou autoridade competente, comprovando a sua impossibilidade de 

comparecimento às aulas. 

 

Quando? 

No prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o afastamento. 

 

Atenção! Para aprovação e obtenção de crédito o aluno deverá comparecer a um 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades programadas para cada 

disciplina (Art. 77, Regimento Geral da UFAM).  

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS (AE) 

Aproveitamento de Estudos – Disciplinas Obrigatórias 

O que é?  

É o processo de aceitação, pela UFAM, dos estudos realizados em cursos de graduação 

autorizados ou reconhecidos no Brasil pelo Ministério da Educação ou provenientes de 

instituições estrangeiras de Educação Superior. 

Base legal:  

Resolução nº 021/2007, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
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Procedimentos: 

O aluno deverá dirigir-se à Coordenação do curso ao qual esteja vinculado. 

A Coordenação do curso analisa a solicitação deferindo ou indeferindo a solicitação de 

Aproveitamento de Estudo (AE). 

I) Em caso de deferimento:  

O aluno tomará ciência da decisão e o processo segue à Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROEG) para os devidos registros no histórico escolar desse aluno. 

II) Em caso de indeferimento: 

O aluno tomará ciência da decisão e o processo será arquivado na Coordenação do 

Curso. 

Atenção! A disciplina só será considerada aproveitada quando o registro de AE for 

lançado no histórico do aluno pela PROEG. Até que isto ocorra, o aluno, se 

matriculado, deverá continuar frequentando a disciplina e realizando as avaliações. 

Quando? 

No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM, disponível na página 

proeg.ufam.edu.br/calendario-academico. 

Documentos necessários: 

 Formulário – Aproveitamento de Estudos – devidamente preenchido e assinado, 

disponível na Coordenação do Curso e na página proeg.ufam.edu.br/formularios, o qual 

o aluno deverá apresentar com os seguintes documentos anexados: 

I) Para aproveitamento de estudo de disciplina(s) de curso(s) da própria 

UFAM: 

a) Históricos escolares dos cursos anterior e atual, atualizados e 

autenticados (original e cópia); 

b) Programa da disciplina do curso de origem, autenticado pelo 

Departamento; 

 

II) Para aproveitamento de disciplinas de outras Instituições de Ensino Superior 

(IES), o aluno deve apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Histórico Escolar atualizado e autenticado pela IES de origem onde 

realizou o(s) estudo(s), contendo nome(s) da(s) disciplina(s), carga 

horária e nota (0 (zero) a 10(dez) )ou conceito obtido nessa(s) 

disciplina(s), bem como o ato de autorização ou de reconhecimento do(s) 

curso(s) e legenda quando se tratar de avaliação por conceito. (original e 

cópia); 

b) Histórico Escolar atualizado do curso da UFAM (original e cópia); 

c) Programa da disciplina do curso de origem autenticado contendo registro 

de carga horária igual ao registrado no histórico escolar; 
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d) Documento oficial que comprove não possuir o aluno vínculo com a 

outra Instituição de Ensino de origem. Esta informação pode vir contida 

no próprio Histórico Escolar. 

Aproveitamento de Estudos – Disciplinas Optativas 

O que é?  

As optativas são disciplinas que constam da grade curricular do curso, juntamente com 

as obrigatórias, e têm por finalidade complementar e enriquecer a formação do aluno. 

Base legal:  

Resolução nº 021/2007, CONSEPE. 

Procedimentos: 

O aluno, de posse dos mesmos documentos citados anteriormente para Aproveitamento 

de Estudo de disciplinas obrigatórias, encaminhará sua solicitação à Coordenação de 

Curso, que instruirá o processo e adotará a decisão, baseado na especificidade do curso 

e na adequação da disciplina. 

Para subsidiar o exame de Qualidade, o Coordenador do Curso poderá solicitar parecer 

técnico ao Departamento Acadêmico.  

Quando? 

No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM. 

Documentos necessários: 

Os mesmos exigidos para o AE – Disciplinas Obrigatórias. 

Aproveitamento de Estudos – Atividades Institucionais 

O que é?  

Atividades Institucionais são atividades acadêmicas que compõem o conjunto de ações 

previstas em programas e projetos desenvolvidos pela Universidade Federal do 

Amazonas. 

São consideradas atividades institucionais: Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), Programa de Educação Tutorial (PET), MONITORIA, 

Programas e Projetos de Extensão e Pesquisa, e Estágio não obrigatório, vinculados ao 

Ensino de Graduação e à matriz curricular do curso em que o aluno se encontra 

matriculado. 

 Atenção! O máximo a ser aproveitado em Atividades Institucionais será de 50% 

(cinquenta por cento) da carga horária mínima definida no Projeto Pedagógico como 

optativa para o curso. Ou seja: se seu curso possui na grade curricular um total de 8 

(oito) créditos optativos, você poderá aproveitar até 4 (quatro) créditos através das 

atividades institucionais.  

Base legal:  

Resolução nº 021/2007, CONSEPE. 
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Procedimentos: 

O aluno, de posse dos documentos necessários citados a seguir, encaminhará sua 

solicitação à Coordenação de Curso, que instruirá o processo e adotará a decisão, 

baseada na análise da adequação da disciplina, sem a necessidade de parecer técnico do 

Departamento.   

Para subsidiar o exame de Qualidade, o Coordenador do Curso poderá solicitar parecer 

técnico ao Departamento Acadêmico.  

Quando? 

No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM.  

Documentos necessários: 

Formulário próprio, obtido na Coordenação do Curso ou pelo sítio 

proeg.ufam.edu.br/formularios, que o aluno deverá apresentar devidamente preenchido 

e assinado, com os seguintes documentos anexados: 

I) Original e cópia da Declaração ou Certificado da atividade desenvolvida, 

devidamente autenticada pela Coordenação de Curso; 

II) No caso de estágio não obrigatório, o aluno deve apresentar também Declaração ou 

Certificado da atividade, assim como Termo de Compromisso ou comprovante que 

deu origem ao processo de estágio.  

A Coordenação de Curso instruirá o processo e adotará a decisão, baseada na 

especificidade de seu curso, na adequação da disciplina e no Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Atenção! Cursos, Congressos, Seminários e Eventos não são consideradas Atividades 

Institucionais para fins de Aproveitamento de Estudos. Tais atividades podem ser 

aproveitadas como carga horária de Atividades Curriculares Complementares (ACC´s) 

conforme Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de cada curso. 

ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES (ACC´s) 

O que são?  

As Atividades Curriculares Complementares (ACC´s) fazem parte da carga horária 

obrigatória de vários cursos de graduação da UFAM, determinadas pelas Diretrizes 

Curriculares e normatizadas pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Resolução nº 

018/2007 – CEG/CONSEPE, que as definem como aquelas relacionadas com o ensino, 

a pesquisa e a extensão, validadas pela Coordenação de Curso.   

Base legal:  

Resolução nº 018/2007, da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEG/CONSEPE). 

Projeto Pedagógico do Curso. 

Procedimentos: 
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Os alunos devem requerer o aproveitamento das ACC´s junto à Coordenação de Curso, 

apresentando documento comprobatório da realização dessas atividades.  

Quando? 

No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM.  

Documentos necessários: 

A documentação comprobatória da realização das Atividades Complementares, que 

deverão ser avaliadas pela Comissão constituída por até 04 (quatro) professores do 

Curso, nomeados pelo Colegiado do respectivo curso (art. 2º do Regulamento Anexo 

constante da Resolução nº 018/2007 – CEG/CONSEPE).  

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

O que é?  

É o instrumento utilizado pela UFAM onde estão previstas as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Universidade, com as respectivas datas de realizações. Havendo 

um Calendário Acadêmico específico para os campi do interior e outro para a sede.   

Base legal:  

Resolução aprovada anualmente pelo CONSEPE e disponível na página 

proeg.ufam.edu.br/calendario-academico. 

COLAÇÃO DE GRAU 

O que é?  

É ato oficial, realizado, via de regra, em sessão solene e pública, de outorga de grau aos 

alunos que concluíram curso superior de graduação. 

COLAÇÕES DE GRAU FORA DO PRAZO: O formando que estiver impossibilitado 

de comparecer na data estipulada para sua Colação de Grau poderá solicitar contagem 

de créditos para Colação de Grau Fora de Prazo, desde que justifique e comprove a 

necessidade de antecipar ou postergar a sua colação de grau.  

Base legal:  

Portaria nº 1.759/2006 – Gabinete do Reitor (GR); 

Regimento Geral da UFAM (art. 83, caput e parágrafo único). 

Procedimentos: 

O aluno deverá ter cumprido as etapas anteriores, ou seja, haver concluído todos os 

créditos do seu curso e não possuir pendências com a Biblioteca para o quê deverá obter 

na Biblioteca Central Declaração de “Nada Consta”. 

Na cerimônia de colação de grau os formandos recebem seu diploma e histórico escolar 

desde que todos os prazos de lançamento de notas previstos em calendário acadêmico 

tenham sido cumpridos. 
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Quando? 

Conforme estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM. 

As colações de grau a serem realizadas em período diferenciado deverão ser agendadas 

na secretaria da Unidade Acadêmica onde é realizado o curso do formando.  

O formando só receberá seu diploma e histórico escolar em torno de 20 (vinte) a 30 

(trinta) dias após a chegada da ata de colação à PROEG. 

Documentos necessários: 

Declaração de “Nada Consta” emitida pela Biblioteca Central.  

Atenção! Esta declaração deverá ser entregue pelo aluno na Divisão de Registro e 

Controle (DRC)/PROEG), no prazo de até 10 (dez) dias, anteriores à data definida para 

a Colação de Grau. 

CONTAGEM DE CRÉDITOS 

O que é?  

É o processo de análise da vida acadêmica do aluno com vistas a verificar se ele está 

apto a colar grau. Com isso, são observados os seguintes aspectos: 

I) No histórico escolar: 

a) Disciplinas, créditos e carga horária vencida e a vencer; 

b) Erros de registros de notas ou aproveitamento de estudos; 

c) Equívocos de habilitações e/ou currículos; 

d) Problemas de registros de equivalências. 

     

II) Em relatórios: 

Realização do ENADE. 

 

Atenção! A solicitação da contagem de créditos é obrigatória e necessária para a 

verificação dos alunos aptos à colação de grau. 

 

Procedimentos: 

A contagem de créditos poderá ser realizada: 

a) AUTOMATICAMENTE 

 

A PROEG deverá enviar ao Coordenador do Curso as listas dos possíveis formandos do 

período os quais terão suas contagens de créditos efetivadas automaticamente; 

 

b) MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO ALUNO 

Caso o nome do aluno não conste da lista dos possíveis concluintes, ele, em se julgando 

apto a colar grau, deverá requerer a colação de grau junto à Coordenação do Curso através 

do preenchimento do Formulário – Expedição de Diploma/Contagem de Créditos 

disponível na página proeg.ufam.edu.br/formularios. 

Quando? 
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No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM. 

Documentos necessários: 

Formulário próprio devidamente preenchido e assinado e o Histórico Escolar atualizado 

em anexo. 

CURRÍCULO DO CURSO 

O que é?  

Cada curso de graduação apresenta, em seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC), uma 

relação de disciplinas, em sequência ordenada, com siglas, carga horária (subdividida 

em teórica, prática e carga total), créditos e pré-requisitos delimitados nos períodos dos 

cursos. 

Além disso, o currículo destaca o mínimo e máximo de períodos para cumprir o curso, 

os créditos obrigatórios e optativos totais, além das horas de Atividades Curriculares 

Complementares (ACC´s) a serem cumpridas. As disciplinas optativas também são 

listadas no currículo do curso.  

Base legal:  

Lei 9.394/96; 

Diretrizes Curriculares Nacionais; 

Resolução nº 013/90, do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEP); 

Resolução nº 037/2011, da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEG/CONSEPE). 

Projeto Pedagógico do Curso. 

Procedimentos: 

Para ter acesso ao currículo do curso o aluno deverá acessar o Portal do Aluno com a 

sua senha.  

CURSOS DE FÉRIAS (PERÍODOS ESPECIAIS) 

O que é?  

É o processo de oferta de disciplinas (obrigatória ou optativa) em períodos especiais que 

compreendem o intervalo entre 02 (dois) semestres letivos regulares, desde que o 

número de horas-aulas expositivas e práticas não ultrapassem 24 (vinte e quatro) horas 

por semana e 04 (quatro) horas diárias. 

Base legal:  

Resolução nº 069/2010 – CEG/CONSEPE. 

Regimento Geral da UFAM (art. 80, §§ 2º e 3º). 

Procedimentos: 
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Os Departamentos e as Coordenações Acadêmicas com base em solicitação feita pela 

Coordenação do Curso decidirão sobre a possibilidade de ofertar o ensino de qualquer 

disciplina em período especial.  

A aprovação do Curso de Férias e os procedimentos a serem adotados para a sua 

realização deverão respeitar os limites fixados na Resolução que o regulamenta. 

O aluno poderá: 

 Cursar, no máximo, 02 (duas) disciplinas em período especial de forma 

consecutiva, respeitados os pré-requisitos. Estas não poderão ter mais de 80% 

(oitenta por cento) da carga horária cursada concomitantemente e não poderá 

haver dependência de pré-requisitos entre elas. 

O aluno não poderá: 

 Trancar ou cancelar a sua matrícula em disciplinas do Curso de Férias. 

A matrícula será realizada pelo Coordenador de Curso por meio do Sistema Acadêmico 

vigente. Não haverá ajuste de matrícula. 

Atenção! Não poderão ser oferecidas nos períodos especiais as disciplinas: Trabalho de 

Conclusão de Curso, Monografia, Estágio e disciplinas que requeiram prática de campo. 

Quando? 

No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

O que é?  

Educação a distância (EaD) é uma modalidade que contempla os mesmos elementos 

fundamentais da modalidade presencial, porém se diferencia pelo modo como se 

estabelece a mediação pedagógica que se dá basicamente pelo uso de tecnologias de 

mídias de comunicação remota (internet, vídeoconferências, etc.).  

Neste sentido, a mediação requer inúmeros meios de comunicação: impresso, 

informatizado on line, ou não, telefone, videoconferência e rádio. Os “espaços virtuais” 

facilitam a prática da aprendizagem cooperativa. 

Base legal:  

Resolução nº 010/2007, do Conselho de Administração da UFAM (CONSAD); 

Resolução nº 081/2007, do Conselho Universitário da UFAM (CONSUNI); 

Resolução nº 010/2004, CONSUNI. 

Para mais informações, acesse a página ced.ufam.edu.br. 

Procedimentos:  

O interessado, portador de certificado de ensino médio, deverá se submeter a processo 

seletivo. 



GUIA DO ALUNO – PROEG/UFAM   

 

14 
 

Quando?  

Quando do oferecimento de vagas para esses cursos. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS 

O que é?  

Os cursos de graduação presenciais, como a denominação indica, exigem a presença 

física do aluno na sala de aula e têm por objetivo proporcionar formação de nível 

superior que corresponda as profissões regulamentadas por lei. 

 

Na UFAM esses cursos são desenvolvidos em Faculdades e Institutos, chamados 

Unidades Acadêmicas.  

 

Os cursos de graduação poderão ser ministrados nos períodos: matutino, vespertino, 

noturno ou integral, de segunda-feira a sábado. 

DESISTÊNCIA DO CURSO 

O que é?  

É o ato voluntário de desligamento do aluno do seu curso de graduação por motivos 

pessoais. 

Procedimentos: 

O discente que pretende desistir do curso de graduação em que estiver matriculado deve 

protocolar, na Divisão de Orientação Acadêmica (DOA)/PROEG, seu Termo de 

Desistência, devidamente preenchido e assinado, com os documentos exigidos a seguir. 

Na hipótese de o aluno ser menor de 18 (dezoito) anos, o Termo de desistência deverá 

também receber a assinatura dos seus pais ou responsáveis legais. 

O aluno deverá comprovar mediante declaração não ter qualquer pendência com a 

Biblioteca da UFAM. 

Atenção! A desistência não é automática!!! O aluno pode ser chamado para expor de 

forma mais clara sua situação. Por isso, deve aguardar decisão da PROEG antes de 

deixar de frequentar o curso. Se aceito o pedido, a sua situação de desistência será 

lançada no Sistema de Informações para o Ensino (SIE). 

Quando? 

A qualquer tempo. 

Documentos necessários: 

a) Formulário – Termo de Desistência, disponível na página 

proeg.ufam.edu.br/formularios, devidamente preenchido e assinado. 

b) Cópia da R.G. ou Carteira de Habilitação ou Carteira Profissional; 

c) Histórico Escolar atualizado original; 
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d) Declaração original de nada consta expedida pela Biblioteca Central da UFAM. 

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO 

O que são? 

São direitos e deveres inerentes à condição de discentes. A Universidade tem o dever de 

proporcionar aos discentes as condições necessárias para o desempenho de suas 

atividades. Por outro lado, os alunos têm deveres a cumprir na instituição. Caso alguma 

infração seja cometida podem ser aplicadas aos estudantes penalidades administrativas, 

como advertência, suspensão ou exclusão, dependendo   da     gravidade da infração. 

 

As faltas disciplinares apontadas no regimento são as seguintes:  

1) Improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares;  

2) Inutilização ou adulteração de avisos ou editais afixados pela administração ou 

retirada, sem prévia autorização da autoridade competente, de objeto ou documento 

em qualquer dependência da Universidade;  

3) Dano material ao patrimônio público que importe em depredação ou inutilização de 

bens, móveis e imóveis,  ou  danificação da fauna e da flora,  poluição de cursos 

d’água, do meio ambiente e das vias de acesso existentes em áreas da Universidade;  

4) Ofensa ou agressão a qualquer membro da comunidade universitária no recinto de 

qualquer unidade acadêmica ou administrativa; desacato a membro da direção da 

unidade acadêmica, do corpo docente ou às autoridades máximas da Universidade;  

5) Prática de atos incompatíveis com atividades acadêmicas e administrativas e com o 

decoro ou a dignidade da vida universitária. 

Atenção! O plágio (apresentação do trabalho alheio como próprio mediante o 

aproveitamento disfarçado e em desacordo com o bom-senso) caracteriza-se como uma 

grave falta disciplinar.  

Base legal:  

Regimento Geral da UFAM (art. 110). 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS 

O que é?  

Para cada curso, há um elenco de disciplinas obrigatórias que estão previstas para serem 

cursadas durante os períodos da graduação. As disciplinas são ofertadas nos períodos 

correspondentes aos descritos no currículo do curso constante no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC).  

Além das disciplinas obrigatórias, os cursos podem prever nos Projetos Pedagógicos de 

seus cursos, disciplinas optativas com o objetivo de complementar o conteúdo prático e 

teórico do curso. 
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Base legal:  

Resolução nº 013/1990 – CONSEPE. 

ENADE 

O que é?  

É um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP para avaliar a qualidade do ensino superior no 

Brasil. O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, ou 

seja, a participação do aluno no ENADE é obrigatória para o cumprimento da sua grade 

curricular e conclusão do seu curso. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) tem como objetivo aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação 

em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.  

Estão habilitados a participar do ENADE os alunos que ingressaram no curso no ano de 

realização do ENADE e os concluintes, aqueles que tiverem mais de 80% (oitenta por 

cento) da carga horária currículo do curso, assim como os que tenham expectativa de 

conclusão do curso no ano de realização do ENADE. 

 

Base legal:  

Lei nº 10.861/2004: Criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes);  

Portaria nº 2.051/2004, MEC (Regulamentação do Sinaes); 

Portaria nº 107/2004, INEP (Regulamentação do Enade); 

Portaria Normativa nº 40/2007, MEC; 

Resolução nº 027/2010, da Câmara de Ensino de Graduação (CEG). 

Procedimentos: 

A inscrição dos alunos é feita pela Coordenação de Curso, devendo, contudo, o aluno 

atualizar periodicamente seus dados pessoais no Portal do Aluno, principalmente o seu 

endereço residencial, e-mail, CPF e RG. 

O aluno deverá verificar se os dados referentes à sua inscrição estão corretos. 

Posteriormente, deverá preencher on line o questionário do estudante no sítio 

inep.gov.br.  

Deverá observar ainda, o local da realização da prova a ser divulgado pelo INEP. 

Quando? 

Na data fixada anualmente pelo INEP. 
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Atenção! O aluno que for selecionado para fazer a prova do ENADE e não comparecer 

se tornará irregular, ficando impedido de colar grau. 

A participação do discente é fundamental para uma real avaliação do curso de 

graduação pelo MEC. 

ESTÁGIO 

O que é?  

“É o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos” (Lei nº 11.788/2008, art. 1º). 

Na Universidade Federal do Amazonas o estágio compreende as atividades curriculares 

com ênfase exclusiva didático-pedagógica, mediante: 

a) aplicação prática da teoria contribuindo para a formação do aluno através de 

experiências técnico-científicas e de relacionamento humano; 

b) atividade de campo onde ocorrerá uma relação de ensino/aprendizagem em que 

estarão interagindo um professor, um profissional da área e alunos; 

c) inserção do aluno, gradativamente, no processo profissionalizante para minimizar o 

impacto entre as duas atividades; 

d) estímulo do desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o objetivo 

de desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

e) instrumento de auxílio à avaliação dos cursos e a reformulação de currículos; 

f) oportunidade de integrar plenamente a pesquisa, extensão e ensino em benefício da 

sociedade, de acordo com a realidade local e nacional. 

Base legal:  

Resolução nº 067/2011 – Câmara de Ensino de Graduação (CEG). 

Portaria nº 006/2011 – PROEG; 

Lei nº 11.788/2008; 

Resolução nº 004/2000 – CONSEP. 

Procedimentos: 

O aluno deverá comparecer ao Departamento de Programas Acadêmicos – 

DPA/PROEG, responsável pelo estágio, ou visitar a página proeg.ufam.edu.br/estagio, 

para obter todas as informações detalhadas, formulários e termos de compromisso 

necessários à formalização do estágio. 

Quando? 



GUIA DO ALUNO – PROEG/UFAM   

 

18 
 

No decorrer dos períodos letivos. 

EXERCÍCIOS DOMICILIARES 

O que é?  

É o direito ao acesso dos conteúdos ministrados durante o período de afastamento do 

aluno regularmente matriculado que seja portador de problema congênito, traumatismos 

ou outras afecções incompatíveis com a frequência às aulas, bem como à aluna gestante 

a partir do oitavo mês de gestação.  

 

Nesse período, o aluno terá direito ainda à realização de exercícios escolares, sendo-lhe 

assegurado também, quando de seu retorno, o direito à realização do exame final e dos 

exercícios escolares não realizados. 

 

Base legal:  

Decreto Lei nº 1.044/1969; 

Lei nº 6.202/1975; 

Portaria nº 04/2011 – PROEG. 

Procedimentos: 

Para solicitar o regime de exercício domiciliar, o aluno, ou pessoa por ele formalmente 

autorizada, deverá observar os seguintes procedimentos: 

 

a) Encaminhar solicitação ao Coordenador Acadêmico/Chefe de Departamento; 

b) Anexar ao requerimento laudo médico original. 

 

Quando? 

No prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o afastamento (§1 do art. 1º da Portaria nº 

04/2011 – PROEG). 

EXTRAPOLAÇÃO DE CRÉDITOS 

O que é?  

Crédito é unidade mínima de trabalho acadêmico correspondente a 15 horas/aula (h/a) 

teóricas ou 30 horas de atividade prática de uma disciplina. Assim, se o aluno se 

matricula em uma disciplina teórica de 60 h/a irá integralizar 4 (quatro) créditos.  

Porém, existe um limite máximo de créditos que o aluno pode cumprir dentro de um 

período letivo. Daí que extrapolação de créditos se caracteriza quando o número total de 

créditos contidos nas disciplinas nas quais se solicita matrícula ultrapassa o limite 

máximo de créditos previstos no período letivo, hipótese que ocorre apenas em 

situações especiais. 

Atenção! No caso do aluno finalista, será permitido ultrapassar o limite máximo de 

créditos se necessitar cursar mais de uma disciplina, até um total de 4 (quatro) créditos 
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ou uma só disciplina independentemente do número de créditos (Resolução nº 008/2011 

– CEG/CONSEPE). 

Base legal:  

Projeto Pedagógico do Curso; 

Resolução nº 008/2011 – CEG/CONSEPE; 

Resolução nº 18/93 – CONSEPE. 

Procedimentos: 

Ver procedimentos aplicáveis à matrícula em disciplina.  

Quando? 

No período estipulado para matrícula em disciplinas. 

Documentos necessários: 

Os mesmo exigidos para matrícula em disciplinas 

FORMAS DE INGRESSO 

Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM  

 

O que é?  

O ENEM é a forma de ingresso adotada para o preenchimento de 50% (cinquenta  por 

cento) das vagas dos cursos de graduação da UFAM. 

Base legal:  

Portaria nº 807/2010 – Ministério da Educação (MEC); 

Portaria Normativa nº 04/2010 – MEC; 

Resolução nº 005/2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE/UFAM. 

Como proceder? 

Os candidatos devem se inscrever por meio da página do Enem na internet 

(http://enem.inep.gov.br/). 

Quando? 

Com a publicação do Edital, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Educação. 

Processo Seletivo Contínuo – PSC  

 

O que é?  
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O PSC é a forma de ingresso adotada para o preenchimento de 50% (cinquenta por 

cento) das vagas dos cursos de graduação da UFAM.  

Base legal:  

Resolução nº 005/09, do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE). 

 

Resolução nº 18/98, CONSEPE, com alterações feitas pela nº Resolução 014/00 – 

CONSEPE.  

Como proceder? 

A seleção é feita em uma avaliação seriada e continuada nas três séries do ensino médio. 

Todos os alunos do ensino médio, matriculados em escolas credenciadas pelo Conselho 

Estadual de Educação, podem se inscrever. As inscrições são renovadas a cada etapa.   

Quando? 

As inscrições são renovadas a cada etapa do processo. Para informações detalhadas 

visite o sítio comvest.ufam.edu.br. 

 

Processo Seletivo Extramacro – PSE  

O que é?  

O PSE é a forma de seleção para ocupação de vagas na UFAM, nas modalidades de: 

Transferência Facultativa, Transferência de Curso (Reopção) e Portador de 

Diploma de Curso Superior. O PSE ocorre uma vez ao ano. 

 

Transferência Facultativa 
É a forma de admissão de alunos egressos de outras Instituições de Ensino Superior, 

nacionais ou estrangeiras, para o mesmo curso, desde que o curso de origem esteja 

devidamente autorizado ou reconhecido. 

 

O estudante deve ter comprovado a integralização de, no mínimo de (vinte e quatro) 

créditos ou 360 (trezentos e sessenta) horas-aula e que não tenha integralizado mais de 

50% (cinquenta por cento) da matriz curricular do curso de origem.  

 

Transferência de Curso (Reopção) 
Consiste na movimentação acadêmica, entre os campi da UFAM, do aluno regular de 

um para outro curso na mesma área de conhecimento. Esta transferência implicará, para 

todos os fins, a anulação da matrícula anterior, de acordo com a Lei nº 12.089, de 

11/11/2009, que proíbe que uma mesma pessoa ocupe 02 (duas) vagas simultaneamente 

em instituições públicas de ensino superior.  

 

Portador de Diploma de Curso Superior 
Consiste na forma de admissão de alunos provenientes de cursos de graduação de 

Instituição de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras para outro curso de graduação 

desta Universidade na mesma área de conhecimento. 

 

Base legal:  
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Resolução nº 025/2011 – CEG/CONSEPE. 

Procedimentos: 

Para a inscrição em quaisquer das modalidades acima descritas, o aluno deverá atender 

as exigências de Edital específico e, no prazo estabelecido comparecer à Secretaria da 

PROEG com todos os documentos exigidos no respectivo edital a fim de efetivar sua 

inscrição que será analisada por uma comissão constituída com esta finalidade. 

 

O Processo Seletivo compreenderá duas fases distintas: análise documental e aplicação 

de provas. 

 

Sendo aprovado no certame, o aluno deverá comparecer à Divisão de Matrícula da 

PROEG para realizar sua matrícula institucional. 

 

A matrícula em disciplinas será realizada através do Portal do Aluno em prazo fixado no 

Calendário Acadêmico, em cada período letivo. 

 

Quando? 

No prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da UFAM.  

Atenção! A publicação do edital para o PSE dependerá da ocorrência de vagas 

remanescentes nos cursos de graduação presenciais.   

INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS 

O que é?  

A UFAM participa de INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS, a partir de consórcios 

e redes de cooperação que permitem a mobilidade estudantil internacional. Os discentes 

têm a possibilidade de mobilidade para vários países da Europa e América do Sul e 

também para os Estados Unidos em 01 (um) ou 02 (dois) semestres. 

A Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais – ARII está sempre em 

busca de novas parcerias para que haja ampliação dos programas de mobilidade.  

Mais informações: (92) 3305-1753/9142-6629 ou pelo email arii.ufam@gmail.com. 

JUBILAMENTO 

O que é?  

O jubilamento consiste na perda do vínculo do aluno com a Universidade quando ele 

ultrapassar o tempo máximo para integralização do curso, especificado no projeto 

pedagógico; quando não efetivar matrícula por mais de 04(quatro) semestres 

consecutivos ou não, ou quando for excluído, em virtude de sanção disciplinar. 

Base legal:  

Regimento Geral da UFAM (art. 75). 

Quando? 
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A jubilação ocorre a cada semestre letivo. No entanto, os alunos em situação de 

jubilamento são notificados por edital, publicado em jornal de grande circulação e na 

página da PROEG (proeg.ufam.edu.br), a fim de que apresentem defesa, caso desejem, 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

Procedimentos: 

Os discentes listados através de Portaria específica da PROEG, em período estabelecido 

em edital próprio, que desejarem ingressar com defesa, deverão dirigir-se à Divisão de 

Orientação Acadêmica – DOA/PROEG no período fixado no edital de notificação. 

Atenção! Em caso de indeferimento da defesa, o aluno poderá ainda interpor recurso 

para a Câmara de Ensino de Graduação, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 

ciência do ato de indeferimento. 

É de responsabilidade do aluno o acompanhamento da tramitação do processo até 

decisão final. 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 

O que é?  

É a escolha de quantas e quais disciplinas, obrigatórias e optativas, o aluno pretende 

cursar durante cada período, observando os pré-requisitos estabelecidos para o curso. O 

número mínimo e máximo de créditos a serem cursados e os pré-requisitos estão 

definidos na matriz curricular do curso que faz parte do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC). 

Base legal:  

Resolução nº 008/2011 – CEG/CONSEPE; 

Resolução nº 026/2007 – CEG/CONSEPE. 

Procedimentos: 

O aluno, responsável direto pela execução da solicitação de matrícula em disciplinas, 

poderá consultar o coordenador do Curso quanto à escolha da disciplina, tendo em vista 

o currículo do curso, a oferta do período, a compatibilidade horária e o número máximo 

de créditos permitidos para matrícula no período. 

A solicitação de matrícula far-se-á através do Portal do Aluno, utilizando login e senha, 

onde as disciplinas obrigatórias e optativas do período estarão disponíveis. 

São dois os períodos de solicitação em que será feita a sugestão de oferta de 

disciplinas/turmas aos alunos, os quais poderão aceitá-la ou não.  

Para concorrer a vaga em disciplina o aluno deverá observar os seguintes períodos 

definidos em Calendário Acadêmico: 

I – PRIMEIRA SOLICITAÇÃO MATRÍCULA – é aquele período (fixado no 

Calendário Acadêmico) em que os alunos, através do Portal do Aluno, utilizando login e 

senha própria, visualizam as disciplinas oferecidas prioritariamente para a versão do 

currículo do curso a que estão vinculados; 
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A primeira solicitação é obrigatória para todos os alunos que não sejam calouros, sob 

pena de ficarem sem matrícula em disciplina. 

II – SEGUNDA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA – é aquele período (fixado no 

Calendário Acadêmico) em que os alunos, através do Portal do Aluno, utilizando login e 

senha, visualizam as disciplinas oferecidas para todos os cursos da UFAM. 

A SEGUNDA SOLICITAÇÃO é destinada aos alunos que desejem:  

I) matrícula em disciplina que tenha vaga e não seja prioritária para seu curso; 

II) matrícula em disciplina optativa para o seu curso; 

III) permuta de disciplina/turma ou cancelamento de disciplina. 

CANCELAMENTO – É a exclusão de matrícula já efetuada em uma disciplina/turma, 

podendo o aluno, contudo, trocá-la por outra disciplina/turma, mediante solicitação de 

matrícula em outra disciplina/turma. 

A matrícula em disciplinas será realizada estritamente dentro dos limites mínimos e 

máximos de créditos, fixados por período, para cada curso. 

Ao aluno finalista do período será permitido ultrapassar o limite máximo de créditos se 

necessitar cursar mais de uma disciplina, até um total de 4 (quatro) créditos ou uma só 

disciplina independente do número de créditos. 

A matrícula nas disciplinas do primeiro período do curso será automática apenas para os 

alunos aprovados em Processos Seletivos (PSC e ENEM).  

Não será efetivada matrícula em: 

a) Disciplinas cujos pré-requisitos não tenham sido cursados com aproveitamento; 

b) Disciplinas já cursadas pelo aluno com aproveitamento; 

c) Disciplinas com conflito de horário. 

AJUSTE FINAL DE MATRÍCULA – São as correções que poderão ocorrer caso haja 

erro da instituição por ocasião da matrícula.  Tais correções deverão ser solicitadas 

diretamente às coordenações de Curso. 

O aluno deverá obrigatoriamente acessar o Portal do Aluno, em qualquer dos períodos 

de matrícula anteriormente mencionados, sob pena de não poder participar do ajuste de 

matrícula. 

RECURSO POR INDEFERIMENTO DE AJUSTE DE MATRÍCULA – o aluno poderá 

interpor recurso à Câmara de Ensino de Graduação – CEG, obedecendo ao período 

definido no Calendário Acadêmico. Para tanto deverá dirigir-se à Divisão de Orientação 

Acadêmica – DOA da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG, para ser 

orientado quanto à solicitação pretendida, levando consigo a justificativa do pedido, o 

histórico escolar e a cópia do indeferimento do ajuste pelo Coordenador do Curso. 

Dos casos indeferidos pela CEG cabe recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE, devendo o aluno dirigir-se à Secretaria dos Conselhos, no 

Prédio Administrativo, para entregar seu recurso. Para mais orientações, deverá dirigir-

se à DOA/PROEG. 
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Atenção! É proibida a inclusão no Diário de Classe em disciplinas/turmas de alunos da 

graduação que não estejam oficialmente matriculados, tornando-se nula qualquer 

inclusão de trabalho acadêmico ou exercício escolar que tenha sido realizado em 

desrespeito aos procedimentos e prazos formais de matrícula. 

Quando? 

PRIMEIRA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: No prazo fixado no Calendário 

Acadêmico, em cada período letivo. 

SEGUNDA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: Após a divulgação dos resultados do 

processamento da PRIMEIRA SOLICITAÇÃO. 

AJUSTE DE MATRÍCULA: Período definido no Calendário Acadêmico.  

Atenção! Será fixado no Calendário Acadêmico um prazo, anterior ao período de 

matrícula, para que o aluno solicite correção de eventuais erros em seu histórico escolar. 

RECURSO À CEG: Período definido no Calendário Acadêmico. 

Atenção! Durante a tramitação do processo referente à matrícula por erro institucional, 

o aluno recorrente deverá frequentar regularmente às aulas, cabendo ao professor 

efetuar a chamada do aluno em separado.   

MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

O que é?  

É a formação do vínculo entre o aluno aprovado em Processo Seletivo e a UFAM, 

assegurando-se, desta feita, sua vaga no curso, mesmo sem estar cursando qualquer 

disciplina ou realizando atividades didáticas do curso tais como: estágio, trabalho de 

campo, monografia, dentre outras.  

Atenção! A matrícula institucional é permitida apenas em um curso de graduação da 

UFAM. Os candidatos classificados em mais de um processo seletivo e que ocupam 

outra(s) vaga(s) na UFAM deverão assinar termo de opção, manifestando preferência 

por uma vaga, com a consequente perda da(s) outra(s).  

Base legal:  

Lei nº 12.089/2009; 

Resolução nº013/2009 – CONSEPE. 

Quando? 

Prazo fixado no Calendário Acadêmico. 

Documentos necessários: 

a) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e 

cópia); 

b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia); 
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c) Cédula de Identidade (original e cópia); 

d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) (original e cópia); 

e) 01 (uma) fotografia 3x4 (recente) 

Atenção! Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deverão ser registrados 

pela Secretaria de Educação do Estado ou pela escola de origem ou acompanhados de 

cópia do Diário Oficial em que conste o nome do candidato na lista de concludentes do 

Ensino Médio. 

PLANO DE ENSINO  

O que é?  

O docente, ao ministrar uma disciplina, apresenta o planejamento desta onde deverá 

constar, no mínimo, objetivos, ementa, avaliações, referências bibliográficas, o qual é 

denominado Plano de Ensino. 

 

O Plano de Ensino deve ser obrigatoriamente apresentado no primeiro dia de aula pelo 

docente.  

 

Base legal:  

Resolução nº 21/1985 – CONSEPE. 

Como proceder? 

Cada aluno deve providenciar uma cópia do Plano de Ensino para acompanhamento das 

atividades da disciplina e para fins de transferência ou aproveitamento de disciplinas em 

outra Instituição de Ensino Superior.  

 

Os Planos de Ensino, depois de aprovados, ficam arquivados nos 

Departamentos/Coordenação Acadêmica para fins de consulta, reprodução e auditoria. 

 

Quando? 

A consulta ao Plano de Ensino poderá ser realizada a qualquer tempo. 

Documentos necessários: 

Para requerer o Plano de Ensino é necessário que o aluno apresente o Histórico Escolar 

e R.G. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

O que é?  

O PET destina-se a apoiar grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse e 

habilidades destacadas em cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

(IES). O apoio pode ser concedido ao estudante bolsista até a conclusão da sua 

graduação e ao professor tutor por três anos, podendo ser prorrogável por iguais 

períodos, conforme parecer da Comissão de Avaliação do PET. Além disso, o MEC 
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custeia as atividades dos grupos repassando, semestralmente, o valor equivalente a uma 

bolsa por aluno participante. 

As atividades extracurriculares que compõem o Programa têm como objetivo garantir 

aos alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências não presentes em 

estruturas curriculares convencionais, visando à sua formação global e favorecendo à 

formação acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional quanto para o 

desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação. 

Base legal:  

Lei nº 11.180/2005; 

Portarias nºs 3.385/2005 e 1.632/2006, do Ministério da Educação (MEC).  

Procedimentos: 

O aluno deverá comparecer ao Departamento de Programas Acadêmicos – 

DPA/PROEG, responsável por este programa, para obter as informações sobre os 

critérios para participação ou visitar a página proeg.ufam.edu.br/pet. 

A seleção é efetuada entre os alunos do curso de graduação, os quais devem preencher 

os seguintes requisitos:  

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação; 

 Não ser bolsista de qualquer outro programa; 

 Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis); 

 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do 

programa; 

 Assinar o Termo de Compromisso. 

Quando? 

O período de seleção está condicionado à oferta de vagas de cada PET. 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA (PROMES) 

O que é?  

Aprovado no dia 29 de abril de 2004 pela Associação Nacional de Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, este programa tem por objetivo 

facilitar o intercâmbio de estudantes de universidades públicas brasileiras. Esse 

programa permite que os alunos realizem, temporariamente, disciplinas de seu curso de 

graduação em outra instituição federal de ensino superior. 

Base legal:  

Resolução nº 019/2010 – CEG/CONSEPE. 

Procedimentos:  
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O aluno deverá comparecer ao Departamento de Programas Acadêmicos – 

DPA/PROEG, responsável por este programa, para obter as informações sobre os 

critérios para participação ou visitar a página proeg.ufam.edu.br/promes, onde constam 

todos os passos detalhados. 

Atenção! Para participar do PROMES: 

O candidato deverá: 

 Ter cursado com aprovação todas as disciplinas do primeiro ano letivo; 

 Não ter mais de uma reprovação por período letivo cursado; 

 Ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 5,0 (cinco); 

 Estar matriculado em disciplinas no semestre da solicitação de ingresso ao 

PROMES. 

O candidato poderá: 

 Cursar até 12 (doze) disciplinas ou 48(quarenta e oito) créditos; 

 Ficar na qualidade de Aluno Visitante até 1 (um) ano letivo 2 (dois) semestres 

letivos, consecutivos ou não), podendo ser prorrogado excepcionalmente por 

mais 1 (um) semestre letivo, após autorização de ambas as Instituições 

envolvidas. 

Quando? 

De acordo com o Calendário Acadêmico da Universidade pretendida para participar do 

programa. 

PROGRAMA DE MONITORIA 

O que é?  

O Programa de Monitoria tem por objetivo iniciar e envolver discentes dos cursos de 

graduação nas diversas tarefas que compõem a docência de nível superior. Não 

constitui, no entanto, um programa de substituição do docente titular na sala de aula. As 

tarefas referidas poderão incluir a orientação acadêmica, a elaboração, aplicação e 

correção de exercícios escolares, a participação em experiências laboratoriais, entre 

outras, que devem ser desempenhadas em regime de 12 (doze) horas semanais.  

As atividades do Programa de Monitoria não geram vínculo empregatício com a 

instituição. O referido programa abrange 02 (duas) modalidades: bolsista e bolsista 

voluntário, ambas sujeitas às normas estabelecidas na Portaria que rege o Programa. 

Cada aluno poderá exercer a monitoria por no máximo 02 (dois) anos letivos, 

consecutivos ou não, em uma mesma disciplina ou em disciplinas diferentes. 

Atenção! É vedada a acumulação de bolsas de monitoria com qualquer OUTRA 

modalidade de bolsa interna ou externa à UFAM. 

Base legal:  

Portaria nº 530/2007 – Gabinete do Reitor (GR) da UFAM. 
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Procedimentos: 

O aluno deverá comparecer ao Departamento de Programas Acadêmicos – 

DPA/PROEG, responsável por este programa, para obter as informações sobre os 

critérios para participação ou visitar a página proeg.ufam.edu.br/monitoria. 

Quando? 

Período de Seleção previsto no Calendário Acadêmico. 

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMPI DE MOBILIDADE 

ESTUDANTIL (PRIIMES) 

O que é?  

O Programa Interinstitucional e Intercampi de Mobilidade Estudantil (PRIIMES) tem 

por objetivo operacionalizar a mobilidade de estudantes de graduação da UFAM e de 

outras Instituições de Ensino Superior - IES (exceto Instituições Federais de Ensino 

Superior brasileiras - IFES, que possuem resolução própria) e a mobilidade de 

estudantes de graduação da UFAM entre seus campi.  

O PRIIMES visa beneficiar três categorias de alunos:  

a) Aluno Visitante Interinstitucional (AVI) – é aquele matriculado em IES pública, 

considerada para este fim como Instituição de Origem ou Remetente, que pretende 

realizar mobilidade com esta Universidade; 

b) Aluno UFAM Interinstitucional (AUFI) – é aquele que tem vínculo institucional 

com a UFAM, que está regularmente matriculado, e que pretende realizar 

mobilidade com IES pública. 

c) Aluno de Mobilidade Interna (AMI) – é aquele matriculado na UFAM que pretende 

realizar Mobilidade entre os campi da UFAM. 

Base legal:   

Resolução nº 064/2011 – Câmara de Ensino de Graduação (CEG). 

Procedimentos:   

Poderão candidatar-se ao PRIIMES, a categoria de alunos AVI e AUFI que: 

I – Tenha integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro ano letivo no seu 

curso de origem; 

II – Não apresente mais de 1 (uma) reprovação por período letivo; 

III – Apresente coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 5 (cinco); 

IV – Esteja regularmente matriculado no semestre da solicitação de ingresso no 

PRIIMES; 

V – Não tenha participado anteriormente de Mobilidade Acadêmica; 

VI – Seja maior de dezoito anos, salvo quando portar a anuência do responsável legal. 
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Atenção! Para a mobilidade de alunos de cursos fora da sede para a sede a UFAM 

disponibilizará bolsas de mobilidade. 

Quando? 

Por Edital específico. 

Documentos necessários: 

Para Aluno Visitante Interinstitucional (AVI): 

 Carta de Apresentação, expedida pelo Setor Competente da IES de Origem; 

 Plano de Mobilidade, previamente aprovado pelo coordenador do curso da IES 

de Origem; 

 Histórico Escolar comprovando matrícula em disciplina no semestre de 

solicitação do PRIIMES; 

 Cópia autenticada do RG e CPF. 

Para Aluno UFAM Interinstitucional (AUFI) e para o Aluno de Mobilidade Interna 

(AMI): 

 Requerimento endereçado à Coordenação do próprio Curso, com cópia para o 

DPA/PROEG, indicando as disciplinas a serem cursadas na Instituição ou 

Unidade Acadêmica Receptora; 

 Ementas e Conteúdos Programáticos das disciplinas pretendidas; 

 Comprovante de Matrícula do semestre correspondente à solicitação de ingresso 

no PRIIMES; 

 Histórico Escolar comprovando matrícula em disciplina no        semestre de 

solicitação do PRIIMES; 

 Cópia autenticada do RG e CPF;  

 Termo de compromisso instituído pelo DPA. 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

O que é?  

A Extensão Universitária, coordenada pela Pró-reitoria de Extensão e Interiorização 

(PROEXTI) representa a interface entre a Universidade e a Sociedade, cujas ações, 

desenvolvidas nas áreas temáticas de Comunicação, Saúde, Direitos Humanos, 

Educação, Meio Ambiente, Trabalho, Cultura e Tecnologia, resultam na melhoria da 

qualidade de vida da população e o fortalecimento da cidadania. 

Os projetos de extensão, no âmbito das atividades da graduação, buscam a 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa  e podem ser aproveitados como ACC ou 

disciplinas optativas, como o Programa Atividade Curricular de Extensão (PACE), o 

Programa de Iniciação (PIBEX), dentre vários outros programas, além de intensificar o 

vínculo que une universidade e sociedade, contribuindo com a formação profissional 

dos universitários.  

Dentre os programas coordenados pela PROEXTI, destaca-se o "Programa Conexão de 

Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares" que é um programa 
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de ação afirmativa direcionado para os alunos em condições de vulnerabilidade social, 

com o objetivo de fixá-los na universidade e fortalecer sua formação. 

Para conhecer os  demais programas e projetos de extensão desenvolvidos na UFAM o 

interessado poderá acessar a página proexti.ufam.edu.br. 

Base legal:  

Regimento Geral da UFAM (arts. 61 a 63). 

PROJETOS DE PESQUISA 

O que é?  

O Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas é 

coordenado pelo Departamento de Apoio a Pesquisa – DAP, vinculado a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP. Este programa tem por objetivo despertar a 

vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, 

mediante suas participações em projetos de pesquisa, com a concessão de Bolsas de 

Iniciação Científica. As bolsas são concedidas pelo CNPq e FAPEAM e o aluno não 

poderá ter vínculo empregatício e nem receber bolsa de qualquer natureza. O aluno 

ainda pode participar do programa como voluntário, caso não se enquadre nas condições 

de bolsista. 

Base legal:   

Regimento Geral da UFAM (arts. 64 a 66). 

Procedimentos: 

Para participar o aluno deverá ficar atento ao edital, que normalmente é publicado no 

mês de janeiro. O processo de seleção ocorre no mês de junho/julho. O programa tem 

início no mês de agosto, com duração de 12 (doze) meses, encerrando-se no mês de 

julho do ano subsequente. O aluno deverá contatar um professor orientador, que pode 

ser um mestre ou doutor, para elaborar seu projeto de pesquisa e submetê-lo através do 

Portal LIRA (http://www.propesp.ufam.edu.br/home/portal-lira) à avaliação do Comitê 

Científico, que julgará a validade da proposta, aprovando-a ou não.  

Para inscrever-se no programa, além do Curriculum Lattes (CNPq) atualizado, o aluno e 

o professor orientador deverão antes efetuar seu cadastro no módulo do aluno/Portal 

LIRA e pesquisador/ Portal LIRA, respectivamente. 

Outros projetos executados por professores da UFAM na própria instituição ou em 

outras instituições de pesquisa devem ser cadastrados junto ao DAP, no Portal Lira 

(projetos de pesquisa) para emissão de certificados aos alunos participantes, o que 

possibilita a contagem de créditos de ACC para vários cursos de graduação. 

Quando? 

Por Edital específico. 
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC)  

O que é?  

O PPC norteia cada curso de graduação, estabelecendo seus referenciais 

teóricos/metodológicos, metas, objetivos e estratégias. As Diretrizes Curriculares de 

cada curso regulamentam e norteiam os PPC. 

Os projetos pedagógicos dos cursos da UFAM são elaborados pelo Colegiado de cada 

curso, revisados pelo Departamento de Apoio ao Ensino (DAE/PROEG) e aprovados 

pela Câmara de Ensino de Graduação (CEG). O PPC deve estar disponível para 

consulta na Coordenação do seu curso. 

Base legal:  

As Diretrizes Curriculares Nacionais.  

PROVA DE SEGUNDA CHAMADA 

O que é?  

É a possibilidade concedida ao aluno que não compareceu a quaisquer dos exercícios 

escolares ou ao exame final nas datas fixadas pelos professores, de solicitar a realização 

de prova em data posterior. 

Atenção! Os trabalhos práticos e os trabalhos de campo não estão sujeitos à avaliação 

de segunda chamada. 

Base legal:   

Resolução nº 048/2009 – CONSEPE. 

Procedimento: 

O aluno, ou o seu representante legal, deverá encaminhar à coordenação do curso, o 

requerimento acompanhado de documento comprobatório do justo motivo para o não 

comparecimento ao exercício escolar ou ao exame final. 

São considerados justos motivos de acordo com a Resolução nº 048/2009 – CONSEPE: 

I – doença de caráter infecto-contagiosa, traumatismos, distúrbios agudos e outras 

condições de saúde, comprovados mediante apresentação de atestado fornecido por 

profissional de saúde, regularmente habilitado na forma da lei; 

II - participação em manobras ou exercícios militares comprovados por documento da 

respectiva unidade militar; 

III – convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial; 

participação em júri, devidamente comprovadas por declaração da autoridade 

competente e; 

IV – luto, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos) colaterais até o 2º grau 

(irmãos e tios), cônjuge ou companheiro, comprovado pela apresentação de atestado de 

óbito. 
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Quando? 

No prazo de 03 (três) dias úteis contados da realização de cada avaliação. 

Documentos necessários: 

Requerimento devidamente preenchido, assinado e fundamentado. 

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

O que é?  

Os documentos relacionados à vida acadêmica do discente, tais como histórico escolar, 

declaração de matrícula institucional, declaração de possível finalista, declaração de 

aprovação no vestibular, comprovante de matrícula, espelho da solicitação de matrícula 

e Matriz Curricular podem ser extraídos do sítio da UFAM, no Portal do Aluno, os 

quais já apresentam autenticação criptografada. 

Para solicitações mais específicas, o aluno deve dirigir-se à Divisão de Orientação 

Acadêmica (DOA), na PROEG, para ser orientado e preencher requerimento, o qual 

deverá dar entrada no Protocolo da PROEG. 

Após, protocolado o documento, este será encaminhado à Divisão de Registro e 

Controle (DRC/PROEG) para as providências devidas.  

O interessado deverá fazer o acompanhamento da sua solicitação junto à DOA. 

TRANCAMENTO TOTAL DE CURSO E TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS 

O que é?  

O trancamento de matrícula na Universidade Federal do Amazonas reveste 02 (duas) 

modalidades: 

I) Trancamento total (de curso); 

II) Trancamento de disciplinas. 

Entende-se por trancamento total (de curso) o ato do aluno vinculado a curso de 

graduação desta Universidade formalizar seu propósito de não se matricular em 

nenhuma disciplina por até 2 (dois) semestres letivos. 

Entende-se por trancamento de disciplinas o ato de o aluno, vinculado a curso de 

graduação desta Universidade, formalizar seu propósito de não cursar 1 (uma) ou mais 

disciplinas nas quais esteja matriculado. 

Base legal:  

Regimento Geral da UFAM (arts. 72 e 75); 

Resolução nº 011/2007 – CONSEPE. 

Procedimento: 

Tanto o trancamento total (de curso) quanto o trancamento de disciplinas deverá ser 

realizado através do Portal do Aluno.  
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Quando? 

Observar o prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. 

Atenção! Para o aluno que está cursando o primeiro ano do curso, não é permitido 

trancamento total ou em disciplinas. 

O máximo de trancamentos permitidos para disciplinas é o somatório das disciplinas do 

1º e 2º semestres do curso ao qual o aluno está vinculado. 

TRANSFERÊNCIA EX OFFCIO (OBRIGATÓRIA) 

O que é?  

É a movimentação, independente de vaga, garantida ao servidor público federal, civil ou 

militar e seus dependentes, quando a mudança de domicílio do servidor se der em razão 

de comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio 

para o município onde se situe a instituição recebedora ou para localidade mais próxima 

desta. 

Base legal:  

Lei nº 9.394, de 20/12/1996; 

Lei nº 9.536, de 11/12/1997; 

Portaria nº 230, de 09/03/2007. 

Procedimentos: 

O interessado deve ingressar com a solicitação de transferência na DOA/PROEG. 

Quando? 

Após a efetivação da transferência laboral. 

Documentos necessários 

a) Cópia do RG e CPF do titular; 

b) Diário Oficial da União ou Boletim de Serviço contendo o ato administrativo 

referente à transferência; 

c) Declaração do Dirigente do Setor onde está servindo, de que está trabalhando 

em Manaus por motivo de transferência que implicou na mudança de domicílio 

(original datada e autenticada pelo órgão que expediu); 

d) Histórico Escolar com Ato Oficial de Autorização ou Reconhecimento do Curso 

(original e autenticado pela IES de origem); 

e) Declaração de Regularidade comprovando o vínculo do aluno à IES de origem 

(original autenticado pela IES de origem); 

f) Declaração constando ano e semestre da realização do vestibular; 
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*Cônjuge (acrescentar os seguintes documentos): 

Certidão de Casamento ou de União Estável (cópia autenticada); 

   RG e CPF (original e cópia); 

 *Filhos (acrescentar os seguintes documentos): 

Certidão de nascimento; 

RG e CPF (original e cópia) 

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

O que é?  

É a verificação do rendimento do ensino em cada disciplina, abrangendo os aspectos de 

aproveitamento e frequência, ambos eliminatórios por si mesmos. 

Base legal:  

Regimento Geral da UFAM (Arts. 76 a 79). 

Resolução nº 021/1985-CONSEP. 

Procedimentos:  

A verificação do rendimento escolar é feita através dos resultados obtidos nas atividades 

escolares e no exame final. 

a) Aproveitamento Escolar  

Será considerado aprovado, na disciplina, o aluno que obtiver média final igual ou 

superior a 5 (cinco), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). A média final na disciplina será 

a média ponderada entre a média obtida nas atividades escolares, com peso 2 (dois), e a 

nota do exame final, com peso 1 (um). 

Exemplo:  

EE1 EE2 EE3 MEE PF MF 

5,0 8,3 7,0 6,67 10,0 7,8 

             

MEE = EE1+EE2+EE3   =    5,0+8,3+7,0 = 6,67 

              3                         3 

 

                  MF = (MEEx2) + PF = (6,67x2)+10,0 = 23,34 = 7,8 

                                   3                         3                   3 

Onde: 

EE = Exercícios Escolares 

PF = Prova Final 
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MEE = Média dos Exercícios Escolares 

MF = Média Final 

O coeficiente de rendimento escolar do aluno da UFAM é calculado através da 

seguinte fórmula: 

CR= ∑(NxCH) 

          ∑CH 

 

Onde: 

N= Nota na disciplina 

CH= Carga horária 

∑= Somatória 

 

Obs.: É atribuído nota zero para a reprovação por falta; o trancamento não é 

considerado no cálculo; todas as disciplinas obrigatórias e optativas são consideradas 

neste cálculo. 

 

b) Frequência  

É a obrigatoriedade de comparecimento do aluno às atividades curriculares, como aulas 

teóricas, práticas, seminários, trabalhos práticos, provas ou exames. 

Será considerado reprovado e não obterá crédito o aluno que deixar de comparecer ao 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades programadas para cada 

disciplina.  

As faltas não poderão ser abonadas ou compensadas por tarefas especiais, exceto nos 

casos previstos em lei. (vide abono de faltas) 

Quando? 

A verificação do rendimento escolar (aproveitamento escolar e frequência) é realizada 

durante o período letivo, devendo situar-se nos limites do Calendário Acadêmico da 

UFAM, aprovado anualmente pelo CONSEPE. 
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA UFAM 

 ALOJAMENTO 

A UFAM possui uma Residência Estudantil, localizada no centro da cidade de Manaus, 

destinada a alunos do interior do estado e de outros estados do Brasil. Para concorrer a 

uma vaga na Casa do Estudante Universitário (CEU), o aluno deve ficar atento ao edital. 

A seleção ocorre em várias etapas, envolvendo entrevista pelo Serviço Social, visita ao 

domicílio do aluno, entrevista pela comissão de moradores da Casa do Estudante 

(segundo Estatuto da Casa do Estudante) e divulgação dos aprovados. 

Para informações mais específicas o aluno deve dirigir-se ao Departamento de apoio ao 

Estudante (DAEST) da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários (PROCOMUN), situada 

na Avenida General Rodrigo Otávio, nº 3000, Coroado I, Campus Universitário 

Senador, Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Centro Administrativo. 

 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

A UFAM, através da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PROCOMUN), 

proporciona monitorização dos alunos com necessidades especiais. Para tanto, o aluno 

deve comparecer à PROCOMUN para solicitar monitoria e recursos para facilitar a sua 

vida acadêmica. 

 BOLSA-TRABALHO 

A UFAM, através da PROCOMUN, proporciona uma fonte de auxílio financeiro aos 

alunos de baixa renda em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para participar, o 

aluno deve ficar atento ao edital, que é publicado periodicamente pela PROCOMUN. 

As etapas de seleção envolvem: inscrição, análise do perfil socioeconômico e técnico, 

entrevista e divulgação dos selecionados. 

 CARTEIRA DO ESTUDANTE DA UFAM 

A carteirinha do aluno da UFAM tem a finalidade de identificar o estudante nas 

dependências da universidade, além de permitir seu acesso ao Restaurante Universitário 

e ao pagamento de meia-passagem em cinemas, teatros e shows. Para adquirir a 

carteirinha da UFAM, o aluno deve dirigir-se ao Departamento de apoio ao Estudante 

(DAEST) da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários (PROCOMUN), situada na 

Avenida General Rodrigo Otávio, nº 3000, Coroado I, Campus Universitário Senador, 

Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Centro Administrativo, levando o Formulário – 

Ficha de Cadastro da Carteira da UFAM, disponível na página 

procomun.ufam.edu.br/depto-apoio-ao-estudante/formularios, devidamente preenchido, 

acompanhado de uma foto 3x4 (recente); cópias do comprovante de matrícula e do R.G. 

A solicitação da carteirinha da UFAM também pode ser feita através do Centro 

Acadêmico do seu curso.  

 PASSE ESTUDANTIL 

Para ter acesso à compra dos créditos para o passe estudantil, o aluno deve se cadastrar 

no sítio manaus.am.gov.br ou estudantes.manaus.am.gov.br. A PROCOMUN tem a 

competência de validar o cadastro do aluno da UFAM. Após esse procedimento, o aluno 

já pode se dirigir aos postos para adquirir os créditos.  
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 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU): 

A UFAM possui RU que atende aos estudantes para café da manhã e almoço. O valor 

das refeições é custeado em pequena parte pelo estudante e a maior pela UFAM. Os 

RU´s da UFAM localizam-se no campus setor Sul (em frente ao bloco de salas de aula 

Paulo Buhrheim), campus Setor Norte (na Faculdade de Estudos Sociais), na casa do 

Estudante, no Centro de Manaus -, Rua Barroso, 257 - e na Faculdade de Medicina, na 

Praça 14. Para ter acesso ao RU, o aluno deve apresentar a carteirinha de estudante da 

UFAM. 

Atenção! Para mais esclarecimentos a respeito dos serviços acima descritos, entrar em 

contato com a PROCOMUN pelo telefone 3305-1479, e-mail daest@ufam.edu.br ou 

através da página procomun.ufam.edu.br. 



GUIA DO ALUNO – PROEG/UFAM   

 

38 
 

BIBLIOTECAS DA UFAM 

Através da Biblioteca Central e várias bibliotecas setoriais, o aluno da UFAM pode ter 

acesso aos livros e periódicos. Para tanto, o aluno deve dirigir-se a uma biblioteca para 

fazer o cadastro e ter acesso ao empréstimo de livros. 

O aluno que ficar em débito com a Biblioteca da UFAM terá sua matrícula suspensa até 

que regularize sua situação.  

Para colação de grau, o discente deverá apresentar na DRC/PROEG uma declaração de 

Nada Consta da Biblioteca, informando ausência de débito com este setor, no prazo de 

10 (dez) dias antes da data da sua colação de grau. 

Esta Declaração de Nada Consta deverá ainda ser apresentada quando da solicitação de: 

desistência e transferência para outra Instituição de Ensino Superior.  

ENDEREÇOS: 

Biblioteca Setorial do Setor Norte (FACED/FES/ICHL) – BSSN 

Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Setor Norte Coroado – CEP: 69077-

000 Fone: (92) 3305-4535 Bloco Biblioteca/Campus Universitário do Aleixo.  

Bibliotecárias: 

ICHL – Mª Clara da Costa Travassos  

FACED – Elizete da Silva Dias 

FES – Nilma Francisca Paz Gama 

E-mail: bssnbc@ufam.edu.br 

Horário de Atendimento ao usuário: De segunda à sexta de 8h às 21h e sábado das 8h 

às 12h. 

Áreas do conhecimento: Ciências Humanas e Letras, Educação, Psicologia e Estudos 

Sociais. 

Biblioteca Setorial Faculdade de Tecnologia – BSFT 

Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Setor Norte Coroado - CEP 69077-000 

Fone: (92) 3305-4603 Faculdade de Tecnologia/Bloco Rio Aripuanã/ Campus 

Universitário do Aleixo. 

Bibliotecários: Rosenira Izabel de Oliveira 

E-mail: bsft@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta de 8h às 21h e sábado das 8h às 12h. 

Áreas do conhecimento: Engenharia Civil, Elétrica, Industrial e Mecânica. 

Biblioteca Setorial do Setor Sul – BSSS 

Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Setor Sul Coroado CEP 69077-000 

Fone: (92) 3305-4208/4207 Bloco O, Mini Campus/Campus Universitário do Aleixo. 

Bibliotecária: Catarina Maria Ramalho Xavier 

E-mail: bsmini@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta de 8h às 21h e sábado das 8h às 12h. 

Áreas do conhecimento: Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia de Pesca e 

Florestal, Agronomia, Ciências Ambientais, Ciências Exatas, Ciência da Computação. 
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Biblioteca Setorial Escola de Enfermagem – BSEEM 

Rua Teresina, 495 – Adrianópolis CEP 69077-000 Fone: (92) 3305-5104 

Bibliotecária: Ivana de Jesus Ferreira 

E-mail: bseem@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento: 8h às 19h  

Áreas do conhecimento: Ciências da Saúde (Enfermagem). 

Biblioteca Setorial de Ciências da Saúde Professor "Manoel Bastos Lira" – BSCS 

Av. Ayrão, 1033, Praça 14 CEP 69025-050 Fone: (92) 3305-5055 

Bibliotecária: Olga Mª Moraes Serrão 

E-mail: bscsbc@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento De segunda à sexta de 8h às 21h e sábado das 8h às 12h. 

Áreas do conhecimento: Ciências da Saúde (Medicina e Odontologia). 

Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – BSCF 

Rua Alexandre Amorim, 330 – Aparecida CEP 69000-000 Fone: (92) 3305-5000 

Bibliotecária: Imarita Socorro de Menezes 

E-mail: bsfc@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento: 8h às  17h30min 

Áreas do conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. 

 

Biblioteca Setorial da Faculdade de Direito - Bibliotecária "Marieth Neves" – 

BSFD 
Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Setor Norte Coroado CEP: 69077-000 

Fone: (92) 3305-46566 

Bibliotecária: Elane Paixão da Silva 

E-mail: bsfd@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento De segunda à sexta de 8h às 21h 

Áreas do conhecimento: Ciências Humanas (Direito) 

 

Biblioteca Setorial do Museu Amazônico – BSMA 

Rua Ramos Ferreira, 1036, Centro CEP 69010-120 Fone: (92)3234-3242 Fax (92) 

3233-7223 

Bibliotecária: Rosângela de Oliveira Martins 

E-mail: bsma@ufam.edu.br 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h 

Áreas do conhecimento: Assuntos Amazônicos (Coleções especiais). 

 

 Possui acervo para consulta local de Dissertações, Teses e Relatórios de PIBIC 

produzidos pela UFAM.       
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Este guia está regido pelo Regimento Geral e Estatuto da Universidade Feral do 

Amazonas em vigor. 

Verifique sempre a versão atualizada deste guia, disponível na página da PROEG - 

proeg.ufam.edu.br. 
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APRESENTAÇÃO 

Ao comemorarmos o centenário da criação da Escola Universitária Livre de 

Manaus, que deu origem à Universidade Federal do Amazonas, congratulamo-nos com 

todos que contribuíram e estão contribuindo para a construção desta secular instituição de 

vital importância para o desenvolvimento social de nossa região. Essa comemoração 

coincide com a aproximação do final de mais uma década de árduo e profícuo esforço 

institucional, que será lembrada como a Década da Ufam, pela razão dos grandes avanços 

que a instituição experimentou nesse período e que, conforme programação estabelecida no 

sue Plano de Desenvolvimento Institucional 2006/2015, estender-se-ão pela nova 

década que se aproxima.  

Esta determinação alicerça-se na forte tradição de construção coletiva da 

Universidade, que dirigiu todas as suas inteligências para uma visão de futuro que prima 

pelo reconhecimento da sua excelência alcançada no ensino público, na produção científica 

e na sua contribuição para o desenvolvimento social; que busca ter seus servidores, docentes 

e técnicos administrativos em educação, capacitados, valorizados e comprometidos com a 

Missão Institucional; que avança na ampliação de sua infra-estrutura, adequada para o 

cumprimento dessa missão; que adota gerenciamento eficaz, apoiado por informações dos 

processos administrativos, acadêmicos e técnicos. 

Nesta década a Universidade mudou significativamente o seu perfil acadêmico 

com o expressivo aumento das suas atividades de pesquisa e pós-graduação, saindo de 

apenas 5 cursos de Mestrado credenciados pela CAPES/MEC no início de 2001, para os 

atuais 31 cursos de Mestrado e 8 de Doutorado, com um aumento extraordinário de 700% 

de cursos de pós-graduação stricto sensu. Essas ações consolidam-se com a implantação de 

uma sólida política de pesquisa para a Universidade por meio dos programas de incentivo à 

produção científica: Pró-Congresso, Nhengatu, Tucandeira e Caxiri. 
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Os indicadores revelam o esforço institucional realizado para propiciar à 

população maiores oportunidades de acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade, 

aumentando em 170% o número de vagas nos cursos de graduação, em 250% o número de 

vagas nos cursos noturnos e atendendo a mais de 2000 alunos em todo os estado 

matriculados nos seus cursos a distância, criados com a implantação do Centro de Educação 

a Distância. Os resultados do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 

têm ratificado a qualidade dos cursos da Ufam, que apresentam os melhores indicadores 

entre todas as instituições de ensino superior da região Norte. 

A extensão encontrou o caminho que está levando à sua massificação com 

qualidade e responsabilidade social, com a implementação de dezessete grandes programas, 

como o Programa Atividade Curricular de Extensão (PACE), com centenas de projetos, 

alcançando o almejado equilíbrio do tripé ensino-pesquisa-extensão, estimulando a 

interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre as funções essenciais da universidade, 

democratizando as relações dos alunos universitários entre si e com a população não 

universitária e contribuindo para que a formação profissional dos universitários seja 

acompanhada pelo desenvolvimento de uma atitude ética, cidadã e responsável diante das 

questões sociais. 

A Ufam Multicampi concretizou-se com o engajamento de todos pela efetiva 

interiorização da Universidade, o que levou à implantação de cinco Unidades Acadêmicas 

permanentes no interior do estado – no Alto Solimões, Médio Solimões, Médio Amazonas, 

Baixo Amazonas e Vale do Madeira, dotadas de docentes e técnicos administrativos em 

educação do quadro efetivo da Universidade e infra-estrutura para atender aos 30 novos 

cursos de graduação, assim distribuídos: Instituto Natureza e Cultura de Benjamin 

Constant – Antropologia, Administração, Ciências Agrárias e Ambientais, Pedagogia, 

Licenciatura dupla em Química e Biologia e Licenciatura dupla em  Letras ( Português e 

Espanhol); Instituto de Agronomia e Ambiente de Humaitá – Engenharia Ambiental, 

Agronomia, Licenciatura dupla Matemática e Física, Licenciatura dupla em Biologia e 

Química, Licenciatura  dupla em Letras (Língua Portuguesa e Língua Inglesa)  e Pedagogia; 

Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari – Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, 

Biotecnologia, Licenciatura dupla em Química e Biologia e Licenciatura dupla em 

Matemática e Física; Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara – Engenharia 
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de Produção, Sistemas de Informação, Ciências Farmacêuticas, Química Industrial, 

Licenciatura dupla em Matemática e Física e Licenciatura dupla em Biologia e Química; 

Instituto de Ciências Humanas, Educação e Zootecnia de Parintins – Zootecnia, 

Comunicação Social, Pedagogia, Administração, Serviço Social e Educação Física.  

As Políticas Sociais de Apoio ao Servidor da Ufam têm contribuído para o 

exercício de sua cidadania, garantindo assim os Direitos Sociais de Trabalho e seu pleno 

desenvolvimento funcional, com ações que contemplaram atividades de atenção à saúde 

física, mental e social, fomentando de forma participativa a melhoria da qualidade de vida. 

Destaca-se o Convênio de Adesão firmado entre a FUA e a GEAP com o objetivo 

proporcionar aos nossos servidores ativos e aposentados um Plano de Saúde condigno com 

as nossas necessidades. 

 A ampliação das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade foram 

acompanhadas de um crescente investimento em sua infra-estrutura, que está levando à 

duplicação de sua área construída nesta década, com novos espaços de sala de aula, gabinetes 

para docentes, bibliotecas, laboratórios, centro administrativo, auditórios e áreas de 

convivência, visando o ensino, pesquisa e extensão e a qualidade de vida dos que vivem em 

nossos campi. 

Todo o exposto foi sustentado pelo planejamento estratégico participativo, infra-

estrutura de informática e avaliação e implementação das metas propostas, alinhadas ao 

grande esforço de implantação do Sistema de Informação para o Ensino - SIE, com o 

objetivo é tornar acessíveis todas as informações das áreas acadêmica e administrativa através 

de seus módulos de Controle Acadêmico e de Administração - Orçamentária e Financeira. 

O esforço pioneiro de Eulálio Chaves e seus contemporâneos de implantar uma 

universidade amazônica na primeira década do século passado tem se concretizado com a 

Universidade Federal do Amazonas, que tanto orgulho tem dado ao povo amazonense, 

avançando a cada ano na sua nobre missão de cultivar o saber em todas as áreas do 

conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão, contribuindo decisivamente para a 

formação de cidadãos e o desenvolvimento da Amazônia. 

Hidembergue Ordozgoith da Frota 

Reitor 
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INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal do Amazonas, desde 2001, em discussão com os 

membros da comunidade universitária, instituições parceiras e apreciação pelo Comitê 

Gestor e Conselhos Superiores, construiu as bases do Planejamento Estratégico e Tático 

que nortearão a definição do Plano Diretor Institucional da FUA/UFAM para o período de 

2006 a 2015. 

Este documento sintetiza as sugestões enviadas e oferece à discussão da 

comunidade universitária e dos colegiados superiores da Instituição uma proposta de 

trabalho para o decênio. 

O ciclo de planejamento foi iniciado em 2001, com solicitação aos gestores, 

membros docentes, técnicos e discentes que fizessem diagnósticos de suas unidades, a fim 

de contribuir de forma crítica sobre a construção do planejamento estratégico institucional e 

a sugerir aperfeiçoamentos para o processo. Nesta etapa inicial, participaram cinqüenta e 

três pessoas, entre gestores, docentes, técnicos, discentes e membros externos convidados, 

reunião liderada pelo Consultor Carlos Salles Filho da FGV/RJ, quando foram definidos os 

elementos básicos do Planejamento Estratégico da FUA/UFAM: a Missão, a Visão, os 

Princípios e os Vetores Estratégicos que orientariam o desenvolvimento de ações e projetos 

da Universidade e de suas unidades acadêmicas e administrativas, para o período 2001-2005. 

Na mesma ocasião, definiu-se que o planejamento institucional, em todos os níveis, teria 

por base metas e indicadores que avaliariam o desempenho da Universidade e de todas as 

suas unidades. 

O Planejamento Tático de todas as Unidades Acadêmicas foi realizado sob a 

coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.  Em 

seguida, definiu-se sete programas de atuação que viabilizaram a implementação de processo 

de modernização da gestão universitária contemplando as áreas: Ensino de Graduação, 

Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação, Extensão, Assuntos Comunitários, Recursos 
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Humanos, Planejamento e Gestão, Infra-estrutura física e Obras, Comunicação 

Institucional e Tecnologia da Informação. 

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos, a cada ano, foram apresentados 

através de relatórios de gestão submetidos e aprovados pelo Conselho Diretor da FUA e 

disponíveis na página http://www.ufam.edu.br/instituicao/pro_reitorias/proplan/. 

Com a continuidade da gestão até 2009 e as novas políticas apresentadas pelo 

governo federal para expansão e reestruturação das Instituições Federais de Ensino Superior, 

foram discutidos e aprovados nos Conselhos Superiores, ao final de 2005, a criação de cinco 

novas unidades acadêmicas, localizadas nos municípios de: Benjamin Constant, Coari, 

Humaitá, Itacoatiara e Parintins, ofertando, cada uma delas, seis cursos superiores todos 

identificados com a realidade regional da mesorregião de cada unidade e que passaram a 

funcionar a partir do segundo semestre de 2006, com projeção até 2015. Em 2007, após o 

lançamento do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais houve 

necessidade de novas discussões com a comunidade universitária para construção do Plano 

de Reestruturação e Expansão da UFAM, a ser apresentado ao MEC. Tal construção foi 

feita coletivamente com a participação de todas as unidades acadêmicas e aprovada pelo 

Conselho Universitário. 

Em decorrência da inclusão de tais ações, as unidades serão convidadas a 

reelaborar seus Planos Plurianuais para o período 2006-2015, conforme o caso, sob 

orientação da Pró-Reitoria de Planejamento e  equipe, a fim de adequá-los ao Plano Decenal 

da UFAM: 2006 a 2015. Este Plano conterá os elementos do Plano de Desenvolvimento 

Institucional para o mesmo período e os Planos Anuais de Atividades – PAA – até 2009, 

cabendo às administrações posteriores completarem os Planos de Atividades até 2015. 

É importante salientar que o presente documento deverá ser enriquecido, ao 

longo dos anos futuros, com a contribuição advindas dos Conselhos Superiores, Conselhos 

das Unidades, Órgãos Assessores,  Associações de Docentes e de Técnicos Administrativos 

em Educação, do Diretório Central dos Estudantes, Parceiros Públicos e Privados e 

Entidades Sociais Organizadas. Destacamos que o PAA 2008-2011, do Governo Federal,  

incluí a criação de um novo Campi da Universidade Federal do Amazonas , no município 

de Eirunepé. 
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Acreditamos que este instrumento de gestão subsidiará o aperfeiçoamento 

constante da gestão na UFAM, percorrendo os caminhos que conduzirão ao 

engrandecimento da Universidade na busca do cumprimento de sua Missão. 

 

 

Prof. Edmilson Bruno da Silveira 

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
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RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR (DECRETO Nº 

6.096/2007) 

 





 

 

PARTE I  
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PERFIL INSTITUCIONAL 

1. FINALIDADE 

A Universidade tem por finalidade cultivar o saber em todos os campos do 

conhecimento puro e aplicado, cumprindo-lhe, para tanto: 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo, sem discriminação de qualquer natureza; 

 Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade, e colaborar na sua formação contínua; 

 Promover a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia, assim como a criação e a difusão da cultura, melhorando, 

desse modo, o entendimento do ser humano sobre o meio em que vive; 

 Manter, a partir da preocupação com a realidade amazônica, 

compromisso com os povos indígenas, reconhecendo a dívida histórica da 

sociedade brasileira e construindo possibilidades concretas para sua 

inserção plena na vida universitária e no exercício da cidadania; 

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que forem sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora 

do saber de cada geração; 
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 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e os da região amazônica, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

 Promover uma extensão aberta à população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da cultura e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição. 

2. PRINCÍPIOS  

A Universidade organizar-se-á com a observância dos seguintes princípios: 

 Unidade de patrimônio e de administração; 

 Organização da estrutura, com base em departamentos acadêmicos 

coordenados por unidades acadêmicas; 

 Integração e indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e 

extensão, vedada a duplicidade de meios para fins idênticos ou 

equivalentes; 

 Racionalidade e organização, com plena utilização de recursos materiais e 

humanos; 

 Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; 

 Publicidade de todas as suas ações; 

 Gratuidade do ensino; 

 Intercâmbio com outras instituições; 

 Liberdade de expressão, difusão e socialização do saber; 

 Compromisso permanente com a busca da paz e a garantia dos direitos 

humanos; 

 Garantia de padrão de qualidade; 

 Gestão democrática do ensino público; 
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 Alternância de poder com base na legislação vigente. 

3. MISSÃO  

Cultivar o saber em todas as áreas de conhecimento por meio do ensino, 

pesquisa e extensão contribuindo para a formação de cidadãos e o desenvolvimento da 

Amazônia. 

4. VISÃO  

 Reconhecimento alcançado no ensino público, na produção cientifica e 

na contribuição para o desenvolvimento social; 

 Servidores capacitados, valorizados e comprometidos com a Missão; 

 Infra-estrutura adequada para a Missão; 

 Gerenciamento eficaz apoiado por informação dos Processos 

administrativos, acadêmicos e técnicos.   

5. BREVE HISTÓRICO 

Em 17 de janeiro de 1909, um grupo de homens idealistas e ousados, irmanados 

de um forte espírito de construção coletiva, fundou a primeira universidade brasileira, a 

Escola Universitária Livre de Manaós, que em 1913 passou a se denominar Universidade de 

Manaós, constituída pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Medicina, 

Faculdade de Ciências e Letras e Faculdade de Engenharia. Foram grandes as dificuldades 

pelas quais passou a Universidade de Manaós, até a sua desintegração em cursos isolados em 

1926. Maior ainda foi a determinação da sociedade amazonense de refundar a sua 

universidade em 12 de junho de 1962, por força da Lei Federal 4.609-A, de autoria do seu 

idealizador, o senador Arthur Virgílio Filho, sendo denominada Universidade do 

Amazonas, e constituída pela reintegração das instituições de ensino superior isoladas que 

atuavam em nosso estado. Com a Lei Federal 10.468, de 20 de junho de 2002, passou a ser 

denominada Universidade Federal do Amazonas. 
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A partir de 2005, com a convergência de todas as competências da academia, a 

Ufam transformou-se em uma universidade multicampi – a Ufam Multicampi, com a 

implantação de Unidades Acadêmicas permanentes no interior do estado, nos municípios 

de Benjamin Constant, Humaitá, Coari, Parintins e Itacoatiara, estabelecendo um divisor de 

águas no processo de desenvolvimento sócio econômico do nosso estado.  Com a Ufam 

Multicampi foram implantados cinco novos Institutos: Instituto de Natureza e Cultura de 

Benjamin Constant, Instituto de Agricultura e Ambiente de Humaitá, Instituto de Saúde e 

Biotecnologia de Coari, Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias de Itacoatiara e Instituto 

de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins. 

6. RESPONSABILIDADE SOCIAL E INSERÇÃO REGIONAL 

Com a missão de cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento, alicerçada 

pelo ensino, pesquisa e extensão, contribuindo decisivamente para a formação de cidadãos e 

o desenvolvimento da Amazônia, a Universidade Federal do Amazonas avança nas 

adversidades e no espírito democrático, plenamente consciente da importância de seu papel 

como construtora fundamental do saber coletivo. 

Consolidou-se como a instituição de maior potencial de formação de recursos 

humanos de alto nível do Amazonas, alavancando fortemente a pesquisa científica voltada 

para o interesse do desenvolvimento regional, sem se descuidar do seu compromisso 

fundamental com o ensino de graduação, oferecendo 88 cursos nas diversas áreas do 

conhecimento acadêmico, por meio dos quais disponibiliza anualmente 4.365 vagas de 

ingresso.  

Embora tal comprometimento não seja parte de uma história recente, a sua 

inserção no ambiente regional fortaleceu-se ainda mais com a expansão para cinco 

municípios do interior do Estado: Benjamin Constant, Humaitá, Coari, Itacoatiara e 

Parintins, onde funcionam seis cursos de graduação, em cada uma delas, com um total de 30 

cursos de graduação e 1.470 vagas de ingresso. 

Nas Unidades Acadêmicas de Manaus, a UFAM oferece 2.895 vagas distribuídas 

em 58 cursos de graduação, que passam por um processo de reforma de currículos, 

atendendo à necessidade de modernização dos projetos pedagógicos, ao mesmo tempo em 
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que se iniciou um processo de discussão da reestruturação da organização acadêmico-

administrativa da Universidade.  

Na Extensão, cuja articulação indissociável entre o ensino e a pesquisa sempre 

esteve ligada à trajetória da Universidade, são viabilizadas atividades culturais abertas à 

comunidade. Atualmente vários Programas são desenvolvidos na busca do fortalecimento 

do vínculo entre a universidade e a sociedade, norteados por questões sociais que as 

aproximem e permitam novas abordagens sobre a realidade da Amazônia. O caminho que 

está levando-a a massificação com qualidade foi a implementação de quinze grandes 

programas e 327 projetos. Entre eles destaca-se o Programa Atividade Curricular de 

Extensão (PACE), constituído por mais de 90 projetos, com atuação nas unidades da capital 

e do interior. 

Com relação à pós-graduação, a UFAM também vem mudando o seu perfil. Nos 

últimos anos a instituição, que antes oferecia cinco cursos de mestrado, passou a oferecer 

trinta e cinco cursos stricto sensu credenciados pela CAPES/MEC, dos quais vinte e sete de 

Mestrado e oito de Doutorado, atendendo a mais de mil alunos e crescendo 

significativamente em atividades de pesquisa e acesso aos recursos das agências de fomento 

nacionais e internacionais. As áreas de concentração dos Mestrados estão voltadas para 

questões regionais, no campo das Ciências Humanas, Ciências da Saúde e 

multidisciplinares. 

 Para a UFAM, a interação é fundamental e, como tal, os benefícios gerados em 

seu meio devem ser compartilhados com a sociedade, como prediz em sua Missão ao 

colocar a instituição como contributiva para a formação de cidadãos e o desenvolvimento da 

Amazônia por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Nessa mesma linha, sua visão de 

futuro objetiva o reconhecimento da excelência alcançada no ensino público, na produção 

científica e na contribuição para o desenvolvimento social. 

Os programas que compõem o Planejamento Estratégico da universidade estão 

focados no cumprimento da responsabilidade social, prevendo ações no sentido de apoiar o 

desenvolvimento social e econômico da região, preservação do meio ambiente, 

transparência e facilitação das informações. 
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7. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE 

A Universidade Federal do Amazonas - concretização da parceria e sonhos de 

homens idealistas e ousados, que fundaram, há 95 anos, a primeira universidade brasileira: a 

Escola Universitária Livre de Manáos - continua sendo uma instituição que tem na parceria 

a mola propulsora de seu desenvolvimento. Essas alianças não exigem planos estratégicos 

grandiosos, mas sim paciência e perseverança, que aliadas à cooperação e competência 

costumam bastar para consolidar e ampliar alianças estratégicas importantes. 

A Universidade entende que a necessidade da cooperação deriva das mudanças 

rápidas, estruturais e irreversíveis porque passa toda a sociedade, geradas por poderosas 

forças políticas, econômicas e sociais. Assim, no aspecto político, a sociedade não pode mais 

olhar os governos como os principais “solucionadores” de problemas; percebe-se uma 

transferência de muitas das funções sociais do setor público para o setor privado. No aspecto 

econômico, vemos na cooperação um meio de se ter acesso a novas fontes de 

financiamentos e finalmente, a dimensão e a complexidade dos problemas sociais aumentam 

de forma expressiva aliados à falta de uma política de distribuição de renda eficaz. 

Entendendo todo esse escopo, a Universidade Federal do Amazonas desenvolve 

parceria abrangendo dois aspectos: a relevância social e ambiental e a tecnologia e inovação.  

No primeiro aspecto destacam-se parcerias nas Áreas de: 

 Saúde; 

 Assistência Social; 

 Assistência Jurídica; 

 Preservação Ambiental; 

 Alfabetização; 

 Potencialização dos Recursos Humanos; 

 Inclusão Social e Digital e  

 Estudos da Diversidade Amazônica, entre outras. 

 No outro aspecto, o uso do potencial acadêmico-científico resulta em 

parcerias nas áreas de: 



 

PERFIL INSTITUCIONAL - 25 

 Microeletrônica; 

 Informática; 

 Engenharia da Produção; 

 Química de Produtos Naturais; 

 Química Fina; 

 Biotecnologia; 

 Nanotecnologia; 

 Estudos de Impactos Ambientais;  

 Estudo de Desenvolvimento Regional e outros. 
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ORGANIZAÇÃO 

1. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

A estrutura organizacional da Universidade está dividida entre órgãos de 

administração superior, unidades acadêmicas e órgãos suplementares.  

A Administração Superior é exercida por um conjunto de órgãos colegiados, com 

atribuições normativas, deliberativas e consultivas e pela Reitoria, como órgão executivo: 

 Conselho de Administração (CONSAD) - órgão deliberativo e 

consultivo da UFAM em matéria de administração e gestão econômico-

financeira; 

 Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEP) - órgão deliberativo e 

consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão; 

 Conselho Universitário (CONSUNI) - órgão deliberativo e consultivo 

máximo. Cabe a esse Conselho traçar a política geral universitária. Ele 

funciona como instância de recurso de decisões do CONSAD e do 

CONSEP, bem como dos atos do Reitor. 

 Câmaras Setoriais – com funções deliberativas, normativas e consultivas, 

no âmbito de suas competências: 

o Câmara de Ensino de Graduação; 

o Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; 

o Câmara de Extensão e Interiorização; 

o Câmara de Administração e Finanças; 

o Câmara de Recursos Humanos; 

o Câmara de Assuntos da Comunidade Universitária. 
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O Conselho Universitário (CONSUNI) é o órgão máximo da Universidade e é 

formado pelos seguintes membros: 

 Reitor, como presidente; 

 Vice-Reitor; 

 Diretores das Unidades Acadêmicas; 

 16 representantes do corpo docente; 

 05 representantes do corpo técnico-administrativo; 

 05 representantes do corpo discente; 

 02 representantes da comunidade local. 

A supervisão, coordenação e execução atribuída ao Reitor poderão ser delegadas 

ao Vice-reitor e aos Pró-reitores, os quais, além das atividades inerentes ao cargo ou função, 

exercerão outras distribuídas pelas seguintes áreas em que se divide a Reitoria: 

 Pró Reitoria de Ensino de Graduação; 

 Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

 Pró Reitoria de Extensão e Interiorização; 

 Pró Reitoria de Administração e Finanças; 

 Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 

 Pró Reitoria de Assuntos Comunitários. 

A administração das Unidades Acadêmicas da capital, denominadas, para este 

efeito, Institutos e Faculdades, tem como órgão deliberativo e consultivo o Conselho 

Departamental e, como órgão executivo, a Diretoria, que é a responsável pela coordenação e 

fiscalização das atividades da Unidade, sendo exercida pelos seguintes órgãos: 

 Conselho Departamental; 

 Diretoria; 

 Departamentos. 

O Conselho Departamental é órgão consultivo e deliberativo da Unidade e tem 

como membros: 
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 O Diretor, como Presidente; 

 O Vice-diretor, como Vice-presidente; 

 Os Chefes dos Departamentos acadêmicos da Unidade; 

 1 (um) representante docente da cada departamento acadêmico da 

Unidade, eleito pelos respectivos colegiados, com mandato de 2 (dois) 

anos; 

 Representantes discentes e técnico-administrativos da respectiva Unidade 

Acadêmica, eleitos na forma do Regimento Geral. 

A Diretoria é exercida pelo Diretor e Vice-Diretor e é o órgão executivo 

destinado a coordenar, fiscalizar e superintender as atividades da Unidade Acadêmica da 

capital. Os cargos de Diretor e Vice-Diretor das Unidades Acadêmicas são providos pela 

forma prevista na Lei n° 9.192, de 21 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto n° 

1.916 de 23 de Maio de 1996. 

Os Departamentos Acadêmicos constituem a menor estrutura universitária, para 

efeito de organização administrativa, didático-pedagógica e técnico-científica. A eles 

compete o planejamento, execução e coordenação do ensino das diversas disciplinas que 

integram os cursos, bem como a definição do papel e dos campos de atuação do pessoal 

docente para fins de ensino, pesquisa e extensão. 

Cada Departamento é coordenado por um chefe, com mandato de 2 anos, 

escolhidos dentre os docentes de carreira universitária, eleito pelo respectivo colegiado e 

homologado pelo Diretor da Unidade.  

No Colegiado de Curso, observa-se que cada curso tem uma coordenação 

exercida no plano deliberativo e consultivo por um Colegiado composto por professores e 

representantes das Unidades e por alunos. Cada colegiado de curso funciona sob a 

presidência de um coordenador, com mandato de 2 (dois) anos, com direito a reeleição 

consecutiva, designado pelo Reitor. Das decisões do Colegiado de curso caberão recursos 

para a Câmara respectiva. 

As Unidades Acadêmicas do interior surgiram em 2005, e inauguram uma nova 

estrutura organizacional – conselho, diretoria, coordenação acadêmica e coordenação 
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administrativa – que tende a ser seguida também pelas unidades da Capital, com algumas já 

em pleno processo de reestruturação. 

Também consoante a esse processo, a UFAM, com o objetivo de atender as 

demandas da sociedade, vem ampliando sua área de atuação. Para comportar esse 

crescimento e desenvolvimento institucional, vem se organizando de forma diferenciada, 

reestruturando Órgãos, criando e extinguindo outros, com a aprovação dos Conselhos de 

Administração e/ou Universitário, dependendo do caso. 

Uma das ações de reestruturação foi a extinção da Imprensa Universitária e 

criação a Editora da Universidade Federal do Amazonas (EDUA), com a competência de 

criar uma base necessária para a realização de seus programas editoriais, fundamentais para o 

desempenho eficiente de sua política científica e cultural. Nesta nova estrutura, as 

competências da Imprensa Universitária foram absorvidas pela Coordenadoria de Serviços 

Gráficos da EDUA. Outro Órgão criado foi o Centro de Desenvolvimento Energético 

Amazônico (CDEAM), organismo de caráter multidisciplinar, que tem como objetivos 

promover a capacitação e o treinamento de recursos humanos na área energética; realizar 

estudos, trabalhos, pesquisas e prestação de serviços de consultoria; bem como auxiliar nos 

estudos e implantação de uma política energética nos níveis municipal, estadual e nacional, 

com ênfase nas questões amazônicas. 

Também foi criado o Centro de Pesquisa e Produção de Medicamentos do 

Amazonas (CEPRAM), órgão suplementar e multidisciplinar que tem como objetivo 

produzir medicamentos, desenvolver novos fármacos, medicamentos e cosmecêuticos.  

Além disso, o CEPRAM objetiva fornecer ao Sistema único de Saúde (SUS), medicamentos 

com preços competitivos, qualidade assegurada e formulações adequadas às condições 

climáticas da Região; realizar estudos para produção de matérias-primas regionais; formar 

recursos humanos na área da indústria farmacêutica e prestar serviços na área de produção e 

controle de qualidade. 

Quanto à reestruturação de Órgãos, destaca-se a Assessoria de Imprensa, que 

passou a se chamar Assessoria de Comunicação Social e ganhou novas funções: marketing e 

relações públicas.  
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação teve seu Departamento de 

Cooperação Técnica reestruturado. O Departamento passou a chamar-se Departamento de 

Relações Interinstitucionais, com a criação da Divisão Internacional, adequando-se, desta 

forma, a real atividade desenvolvida pelo Departamento. 

A atual estrutura organizacional da UFAM é a seguinte: 

Organização Administrativa, Suplementar e Acadêmica 

ESTRUTURA 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

 CONSELHO DIRETOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

 CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

  Secretaria Geral dos Conselhos Superiores 

 

ESTRUTURA ACADÊMICA 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE BIOLOGIA 

 DEPTO. DE CIÊNC. FISIOLÓGICAS 

 DEPTO. DE MORFOLOGIA 

 DEPTO. DE PARASITOLOGIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 
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 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE ESTATÍSTICA 

 DEPTO. DE FÍSICA 

 DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS 

 DEPTO. DE MATEMÁTICA 

 DEPTO. DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

 DEPTO. DE QUÍMICA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE BIBLIOTECONOMIA 

 DEPTO. DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 DEPARTAMENTO DE ARTES 

 DEPTO. DE FILOSOFIA 

 DEPTO. DE GEOGRAFIA 

 DEPTO. DE HISTÓRIA 

 DEPTO. DE LITERATURA PORTUGUESA 

 DEPTO. DE SERVIÇO SOCIAL 

 DEPTO. DE LÍNGUAS E LITERATURAS ESTRANGEIRAS 

 DEPTO. DE ANTROPOLOGIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE CIÊNC. FUND. E DE DESENVOLV. AGRÍCOLA 
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 DEPTO. DE ENG. AGRÍCOLA E SOLOS 

 DEPTO. DE PROD. ANIMAL E VEGETAL 

 DEPTO. DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 DEPTO. DE CIÊNCIAS PESQUEIRAS 

ESCOLA. DE ENFERMAGEM DE MANAUS 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE ENFERMAGEM FUNDAMENTAL 

 DEPTO. DE ENFERMAGEM MÉD. CIRÚRGICO 

 DEPTO. DE ENF. MAT. INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

FACULDADE DE MEDICINA 

 DIRETORIA  

 COORD. ACADÊMICA 

 COORD. ADMINISTRATIVA 

 COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 DIRETORIA  

 COORD. ACADÊMICA 

 COORD. ADMINISTRATIVA 

 COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 DIRETORIA  

 COORD. ACADÊMICA 
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 COORD. ADMINISTRATIVA 

 COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

FACULDADE DE DIREITO 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE DIREITO APLICADO 

 DEPTO. DE DIREITO PRIVADO 

 DEPTO. DE DIREITO PÚBLICO 

 ESCRITÓRIO MODELO 

FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO 

 DEPTO. DE CONTABILIDADE 

 DEPTO. DE ECONOMIA E ANÁLISE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 DEPTO. DE DESPORTO E ATIV. COMUNITÁRIA 

 DEPTO. DE GINÁS. DANÇ. E ATIV. LÚDICAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 
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 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 DEPTO. DE MÉTODOS E TÉCNICAS 

 DEPTO. DE TEORIA E FUNDAMENTOS 

 DEPTO. DE PSICOLOGIA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

 CONSELHO DEPARTAMENTAL 

 DIRETORIA 

 COORD. COLEG. CURS. DE GRAD. 

 DEPTO. DE CONSTRUÇÃO 

 DEPTO. DE DESIGN E EXPRESSÃO GRÁFICA 

 DEPTO. DE ELETRICIDADE 

 DEPTO. DE ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES 

 DEPTO. DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 

 DEPTO. DE GEOTECNIA E TRANSPORTES 

UNIDADES ACADÊMICAS PERMANENTES DO INTERIOR 

 INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA  

  CONSELHO DIRETOR 

  DIRETORIA 

  COORD. ACADÊMICA 

  COORD. ADMINISTRATIVA 

  COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

  COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 INSTITUTO DE AGRICULTURA E AMBIENTE DE HUMAITÁ 

  CONSELHO DIRETOR 

  DIRETORIA  
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  COORD. ACADÊMICA 

  COORD. ADMINISTRATIVA 

  COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

  COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

  CONSELHO DIRETOR 

 INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT 

  CONSELHO DIRETOR 

  DIRETORIA  

  COORD. ACADÊMICA 

  COORD. ADMINISTRATIVA 

  COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

  COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA 

  CONSELHO DIRETOR 

  DIRETORIA 

  COORD. ACADÊMICA 

  COORD. ADMINISTRATIVA 

  COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

  COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA DE PARINTINS 

  CONSELHO DIRETOR 

  DIRETORIA  

  COORD. ACADÊMICA 

  COORD. ADMINISTRATIVA 

  COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
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  COLEGIADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  COORD. DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

REITORIA  E VICE-REITORIA  

 AUDITORIA INTERNA 

 ASSESSORIAS ESPECIAIS 

 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 CHEFIA DE GABINETE 

 DIRETORIA EXECUTIVA 

  SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

  SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DOCUMENTAL 

  SERVIÇO DE PROTOCOLO GERAL  

 REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA 

 ARQUIVO CENTRAL 

 COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMVEST  

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 DEPTO. DE APOIO A PESQUISA 

 DEPTO. DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 DEPTO. DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 DEPTO. DE APOIO AO ENSINO 

  DIVISÃO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

 DEPTO. DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 DEPTO. DE REGISTRO ACADÊMICO 

  DIVISÃO DE MATRÍCULA 
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   SERVIÇO DE CADASTRO DISCENTE 

  DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE 

  DIVISÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS 

  DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO 

 DEPTO. DE PROGRAMAS INTEGRADOS ENSINO COMUNIDADE 

 DEPTO. DE INTERIORIZAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 DEPTO. DE APOIO AO SERVIDOR 

  DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

  DIVISÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 DEPTO. DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

  DIVISÃO DE RESTAURANTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 DEPTO. DE FINANÇAS 

  DIVISÃO DE ADMINIST. FINANCEIRA 

   SERVIÇO DE EMPENHO 

   SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 

   SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

   SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO E REGISTRO 

   SERVIÇO DE ANÁLISE CONTÁBIL 

   SERVIÇO DE CONTROLE DE CONVÊNIOS 

   SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE 

   SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 DEPTO. DE MATERIAL 

  DIVISÃO DE COMPRAS 

   SERVIÇO TÉCNICO E DE CADASTRO 
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   SERVIÇO DE LICITAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 

   SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

  DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 

   SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E CONTROLE 

   SERVIÇO DE RECEPÇÃO E ENTREGA 

   SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO 

    SEÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL 

  DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

   SERVIÇO DE TOMBAMENTO E BALANCETE 

   SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 DEPTO. DE PESSOAL 

  DIVISÃO DE DIREITOS E DEVERES 

   SERVIÇO DE REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL 

  DIVISÃO DE PAGAMENTOS E ENCARGOS 

   SERVIÇO DE PREPARO DE PAGAMENTO 

   SERVIÇO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 

  DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

  DIVISÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

  DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 DEPARTAMENTO  DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 DEPARTAMENTO DE  ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS 

  DIRETORIA 

  VICE-DIRETORIA 

  COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
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  COORDENAÇÃO TÉCNICA 

  COORDENAÇÃO DE CLÍNICAS 

  COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM 

  COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA 

  COORDENAÇÃO DO AMBULATÓRIO ARAÚJO LIMA 

 SISTEMA DE BIBLIOTECAS           

  DIRETORIA 

  DIVISÃO DE INTERCÂMBIO 

  DIVISÃO DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 

  DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

  DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

  DIVISÃO DE BIBLIOTECAS SETORIAIS 

  BIBLIOTECA SETORIAL SETOR NORTE 

  BIBLIOTECA SETORIAL FACULDADE DE TECNOLOGIA 

  BIBLIOTECA SETORIAL SETOR SUL 

  BIBLIOTECA SETORIAL ESCOLA DE ENFERMAGEM 

  BIBLIOTECA SETORIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  BIBLIOTECA SETORIAL DO CURSO DE FARMÁCIA 

  BIBLIOTECA SETORIAL DA FACULDADE DE DIREITO 

  BIBLIOTECA SETORIAL DO MUSEU AMAZÔNICO 

  BIBLIOTECA CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT 

  BIBLIOTECA. DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ITACOATIARA 

  BIBLIOTECA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COARI 

  BIBLIOTECA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS 

 CENTRO DE ARTES HAHNEMANN BACELAR 

  NUDAC-Núcleo Universitário de Dança Contemporânea 

  DIVISÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

  DIVISÃO DE CURSOS 
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  DIVISÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS 

 CENTRO DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

  DIVISÃO DE ANÁLISE E ESTUDOS AMBIENTAIS 

  DIVISÃO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  NUCAM-Núcleo para Conservação Ambiental da Área do Campus 

  NÚCLEO DAS ÁGUAS 

 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

  DIVISÃO DE APOIO AO USUÁRIO 

  DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

  DIVISÃO DE PRODUÇÃO  

  DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO 

 EDITORA DA UNIVERSIDADE 

  CONSELHO EDITORIAL 

  DIRETORIA E COMITÊ GESTOR 

  CONSELHO EDITORIAL 

  COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

  COORDENADORIA DE EDITORIAL 

  COORDENADORIA DE REVISTAS 

  COORDENADORIA DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

  COORDENADORIA DE SERVIÇOS GRÁFICOS 

   DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO GRÁFICA 

 BIOTÉRIO CENTRAL 

 MUSEU AMAZÔNICO 

  DIRETORIA 

  DIVISÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA 

  DIVISÃO DE ANTROPOLOGIA 

  DIVISÃO DE ARQUEOLOGIA 

  DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL 
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  DIVISÃO DE PALEONTOLOGIA E MINERALOGIA 

 PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

  DIVISÃO DE PROJETOS 

  DIVISÃO DE OBRAS 

  DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS 

  DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

 CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR 

  DIVISÃO DE BIOTECNOLOGIA 

  DIVISÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO 

  DIVISÃO DE CENTRAL ANALÍTICA 

 FAZENDA EXPERIMENTAL 

 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO 

 CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 CENTRO DE PESQUISA E PROD. MEDICAMENTOS 

 CENTRO DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA E DE INFORMAÇÃO 

 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICO 

 

2. INFRA-ESTRUTURA 

O ano de 2005 foi marcado por grandes melhorias na infra-estrutura da UFAM, 

tanto nas ampliações, reformas, novas construções, bem como na manutenção e conservação 

dos prédios existentes, e na otimização dos serviços de Transporte, Limpeza, Segurança e 

Manutenção de equipamentos. 

Dentre as obras realizadas, destaca-se como uma das mais relevantes a construção 

do Auditório Prof. Eulálio Chaves, no Setor Sul, com capacidade para 800 lugares, 

concretizando um sonho antigo da comunidade universitária em possuir um espaço com 

maior capacidade para a realização de formaturas e grandes eventos. 
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Outra obra relevante é a do prédio do Ambulatório Araújo Lima, com 

2.872,43m2 distribuídos em seis pavimentos, que abrigará 63 consultórios, 17 salas de 

exames, 01 centro cirúrgico ambulatorial para pequenas cirurgias dispostos em 04 salas; 

salão para fisioterapia (mecanoterapia), 02 salas de aula e de educação em saúde, além das 

áreas de apoio administrativo. 

Foram ainda elaborados 21 projetos básicos, e mais treze de obras de grande 

porte. Concluiram-se 05 obras, sendo 02 reformas e 03 construções. 

Para desenvolver todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração, a UFAM dispunha da seguinte estrutura física: 

 

Área Física 

DESCRIÇÃO ÁREA TERRENO (M²) ÁREA CONSTRUÍDA 

(M²) 

Campus Universitário - Manaus 5.919.730,45 81.579,57 

Campus de Ciências da Saúde 19.637,64 16.444,58 

Curso de Farmácia 1.223,00 2.015,44 

Escola de Enfermagem de Manaus 11.220,60 3.756,15 

Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari 34.936,28 1.344,05 

Instituto de Agricultura e Ambiente de Humaitá 359.000,00 1.685,25 

Instituto de Natureza e Cultura de Benjamin Constant 176.168,65 2.001,86 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara 14.380,53 648,00 

Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de 
Parintins 7.200,00 1.657,93 

Fazenda Experimental - Manaus 33.600.000,00 2.130,21 

Fazenda Experimental - Coari 11.933.563,18 0,00 

Unidades Urbanas Dispersas 5.129,51 6.515,00 

TOTAL 52.082.189,84 119.778,04 

Fonte: PCU 
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Evolução da Comunidade Universitária 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nº de alunos de graduação na sede 9446 10229 11390 12590 12976 13693 

Nº de alunos de graduação fora da sede 2481 3049 3917 3511 2867 2639 

Nº de alunos em cursos seqüenciais    102 170 243 192 

Nº de alunos de especialização 1667 1182 1566 2077 3227 3244 

Nº de alunos de mestrado 424 525 595 650 872 803 

Nº de alunos de doutorado  73 96 102 45 55 

Nº de docentes efetivos 784 767 789 757 769 761 

Nº de docentes substitutos 196 199 239 257 264 229 

Nº de servidores – UFAM 861 785 763 758 746 760 

Nº de servidores – HUGV 563 568 602 630 735 712 

TOTAL 16422 17377 20059 21502 22744 22088 

Fonte: Boletim Estatístico, 2001 e 2004 e UFAM em Números, 2005 

3. BIBLIOTECAS 

A Biblioteca Central é responsável pelo gerenciamento da programação relativa 

ao acervo bibliográfico, bem como de todo o material informacional pertencente a ele. 

Independente da sua localização, todo o material é gerido, selecionado e registrado por meio 

de processamento técnico. Trata-se de um órgão suplementar responsável pela 

administração do Sistema de Bibliotecas que tem como finalidades: 

 adquirir, preparar, manter atualizado e disseminar o material 

informacional sobre assuntos relativos aos programas de ensino, pesquisa 

e extensão da UFAM; 

 atuar como centro de referência de informação técnico-científica e 

cultural, orientando aos seus usuários as fontes que atendem suas 

necessidades; 

 reunir, preparar e manter a memória documental da UFAM; 
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 manter articulação permanente com o Departamento de Biblioteconomia 

para a realização de estágios supervisionados; 

 programar, sistematicamente, em articulação com os Departamentos e 

Centros Acadêmicos, cursos de iniciação à pesquisa bibliográfica nos 

níveis básicos, profissional e pós-graduação, bem como no treinamento 

de usuários; 

 realizar cursos, treinamentos e outros que possam contribuir para o 

aperfeiçoamento do pessoal técnico-administrativo. 

As Bibliotecas Setoriais são interligadas pelo sistema PERGAMUM que permite 

executar os serviços de: 

 consulta local – o usuário consulta no próprio acervo da biblioteca através 

do sistema on-line; 

 levantamento bibliográfico – este serviço possui duas modalidades, a 

automática que permite acesso a base de dados do PERGAMUM, o 

Portal CAPES e outras bases disponíveis na própria página da biblioteca e 

a manual em fontes impressas que fornecem listagem de publicações 

existentes; 

 comutação bibliográfica; 

 orientação e treinamento aos usuários – oferece orientação quanto a 

consulta aos catálogos, localização de publicações na coleção, uso das 

obras de referência (índices, abstracts, dicionários, enciclopédias, etc.); 

 orientação na normatização de trabalhos técnico-científicos – auxilia na 

apresentação de trabalhos científicos e na elaboração e normatização de 

referências bibliográficas; 

 catalogação na fonte de trabalho de conclusão de cursos, dissertação e tese 

– orienta a ficha cartográfica do trabalho do usuário de graduação e pós-

graduação para a editoração final, segundo normas estabelecidas pela 

ABNT. 
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No quadro a seguir apresenta-se o acervo por Bibliotecas Setoriais com a sua 

correspondente área física: 

Acervo Bibliográfico, Espaço Físico 

Acervo 

Livros Periódicos Bibliotecas Setoriais 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Área 
(m²) 

Campus Setor Norte 33.662 85.686 6.116 55.258 1.686,56 

Faculdade de Tecnologia 6.094 15.638 1.784 13.823 200,88 

Campus Setor Sul 12.050 31.079 2.132 18.402 550,50 

Escola de Enfermagem 2.722 5.479 461 7.610 130,80 

Faculdade de Farmácia 2.581 5.411 577 9.672 74,24 

Faculdade de Direito 7.788 17.532 789 15.225 233,28 

Faculdade Ciênc. Saúde 6.988 15.371 1.755 65.311 1.130,74 

Museu Amazônico 1.970 2.687 283 1.073 133,94 

Unidade B. Constant 3.854 7.357 150 780 94,78 

Unidade de Coari 2.058 6.592 130 1.890 37,80 

Unidade de Humaitá 1.578 3.724 20 50 57,00 

Unidade de Itacoatiara 4.703 11.200 115 517 125,04 

Unidade de Parintins 2.677 7.149 130 690 72,10 

São G. da Cachoeira 1.015 2.587 10 30 49,68 

Total 89.740 217.492 14.452 190.331 4.727,02 

Fonte: SIE – Sistema de Informação para o ensino 

4. SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O ENSINO - SIE 

A implantação do Sistema de Informação para o Ensino (SIE) na UFAM atende 

ao Planejamento Estratégico 2001-2005 através dos vetores Gestão da Informação e 

Reorganização de Processos Administrativos. O SIE foi desenvolvido pela Fundação de 

apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC), vinculada à Universidade Federal de Santa Maria.  
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É um Sistema Integrado de gerenciamento total dos procedimentos 

administrativos e educacionais, que facilita o acesso à informação, agilizando e promovendo 

a organização dos procedimentos. 

O SIE é composto pelos módulos: 

 sistema acadêmico; 

 administração orçamentária e financeira; 

 central de atendimento; 

 recursos humanos; 

 serviços gerais; 

 protocolo e controle de processos; 

 sistema gerencial; 

 legislação; 

 sistema gerencial e controle de acesso. 

Já estão em funcionamento os módulos referentes à material, patrimônio, espaço 

físico, frota, atendimento ao usuário, educação e pós-graduação. Está previsto o 

funcionamento completo dos módulos componentes do SIE na vigência deste PDI. 
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DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

De acordo com o Estatuto da Universidade, Título III, Do Regime Didático-

Científico: 

As atividades universitárias serão exercidas mediante estrutura e método que 

preservem a integração das funções de ensino, pesquisa e extensão. 

1. DO ENSINO 

Art. 35 - A Universidade poderá ministrar as seguintes modalidades de cursos: 

I. seqüenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência,  

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos no 

Regimento Geral; 

II. de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III. de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências do 

Regimento Geral e normas complementares; 

IV. de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pela Universidade. 

Art. 36 - Os cursos de graduação habilitarão ao exercício profissional na área de 

estudos abrangida pelo respectivo currículo. 

Art. 37 - Os cursos de pós-graduação terão por fim desenvolver e aprofundar os 

estudos feitos ao nível de graduação, conduzindo aos graus de mestre e doutor. 
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§ 1º - O mestrado objetivará enriquecer o cabedal científico e profissional dos 

graduados, podendo ser encarado como fase preliminar do doutorado. 

§ 2º - O doutorado proporcionará formação científica e cultural ampla e 

aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e o poder criador nos diferentes 

ramos do saber. 

Art. 38 - Os cursos de especialização e aperfeiçoamento destinar-se-ão a 

graduados de cursos superiores, tendo os primeiros, por objetivo, preparar especialistas em 

setores restritos de estudos, e os últimos, atualizar e melhorar conhecimentos e  técnicas de 

trabalho. 

Art. 39 - Os cursos de extensão visam a difundir conhecimentos e técnicas de 

trabalho para elevar a eficiência e os padrões culturais da comunidade. 

Art. 40 - A coordenação didática de cada curso de graduação e de pós-graduação 

ficará a cargo de colegiado próprio, na forma estabelecida no Regimento Geral. 

Art. 41 - A Universidade aceitará a transferência de alunos regulares, para cursos 

afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo, na forma do que 

dispuser o Regimento Geral. 

Art. 42 - A Universidade, quando da ocorrência de vagas, abrirá matrícula nas 

disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las 

com proveito, mediante processo seletivo prévio, na forma do que dispuser o Regimento 

Geral. 

Art. 43 - O ano letivo regular, independentemente do ano civil, terá a duração 

mínima de 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver. 

Parágrafo Único - Haverá por ano dois períodos de atividades regulares, além de 

um ou mais períodos especiais. 

Art. 44 - É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas 

de educação a distância. 

Art. 45 - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados 
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por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, conforme 

dispuser o Regimento Geral. 

Art. 46 - A Universidade oferecerá, no período noturno, cursos de graduação nos 

mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, garantida a necessária cobertura 

orçamentária. 

Art. 47 - Os calendários dos cursos serão aprovados pelos respectivos colegiados 

de curso, com observância do calendário universitário. 

Art. 48 - A criação de cursos fora da sede da Universidade dependerá de 

manifestação favorável do Conselho Nacional de Educação, devidamente homologada pelo 

Ministro da Educação e do Desporto. 

2. DA PESQUISA 

Art. 49 - A pesquisa terá por objetivo fundamental produzir e difundir 

conhecimentos científicos, tecnológicos, artísticos e culturais e desenvolver sua crítica, 

associando-se ao ensino e à extensão, em conformidade com os princípios e finalidades 

estabelecidos neste Estatuto. 

Art. 50 - A Universidade empreenderá esforços no sentido de interiorizar as 

atividades de pesquisa, com a finalidade de obter maior conhecimento da realidade 

amazônica. 

Art. 51 - A organização e o funcionamento da pesquisa, na Universidade, 

obedecerão às normas estatutárias e regimentais, complementadas por resoluções do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

3. DA EXTENSÃO 

Art. 52 - A extensão terá por objetivo desenvolver um processo educativo, 

cultural e científico, em articulação e com a participação da comunidade externa, para 

assegurar relações transformadoras entre a Universidade e a sociedade. 

Art. 53 - A organização e o funcionamento da extensão obedecerão aos 

dispositivos estatutários e regimentais e às normas baixadas pelo CONSEPE. 
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4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Em julho de 2003, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade 

Federal do Amazonas criou um grupo de trabalho para elaborar o projeto de implantação do 

Sistema de Avaliação do Desempenho Docente que foi posteriormente transformado pela 

Port.GR 1.369 de 31/10/2003 em Comissão Permanente de Avaliação- CPA.  

Com a implantação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - 

SINAES esta comissão foi ampliada pela Port. GR 1074/2004, passando a contar com cinco 

professores, quatro técnico-administrativos e um representante da comunidade. 

Neste período foi desenvolvida uma ampla mobilização nas unidades acadêmicas 

a fim de construirmos coletivamente um programa de avaliação próprio com participação 

dos diversos segmentos representativos de cada unidade. 

Em agosto de 2005, foram designados novos membros para a CPA, 

permanecendo três, da comissão anterior, através da Portaria GR No. 1.130/2005. A CPA já 

está instalada no prédio da Reitoria e reune-se semanalmente com o objetivo de construir 

todo o processo. 

A CPA da UFAM ao tomar consciência de que precisava contar com 

instrumentos avaliativos que consigam captar suas diversidades, permitindo a obtenção da 

melhor informação possível dentro dos limites de cada situação; de que necessitava 

considerar os princípios da globalidade, legitimidade, avaliação participativa, coletiva, crítica, 

livre de ameaças e transformadora da instituição e dos sujeitos envolvidos e que torne 

públicas as interpretações oriundas do processo avaliativo, apresentando com clareza seus 

parâmetros, critérios e padrões de referência, elaborou um cronograma de trabalho que 

atendesse aos objetivos. Dentro destes pressupostos, a CPA buscou autonomia e condições 

razoáveis de infra-estrutura para que pudesse atuar em todas as instancias administrativas e 

acadêmicas da Universidade. 

Dentro do apoio e compromisso institucional a CPA contou com a ajuda total da 

Administração Superior, que priorizou e viabilizou a implantação dos formulários de auto-

avaliação discente, docente e técnico-administrativo eletronicamente, no sistema Intranet.  
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Foi realizada uma ampla mobilização para sensibilização dos 3 segmentos em 

todas as unidades acadêmicas a fim de que se conduzisse o processo de auto-avaliação, 

organizando os procedimentos de avaliação interna e externa, de acordo com os princípios 

estabelecidos em projeto. 

A avaliação interna da UFAM foi conduzida de maneira que se estenda à 

comunidade externa de egressos constituídos por ex-alunos e associações profissionais 

representantes da sociedade civil. 

5. FORMAÇÃO DOCENTE 

A UFAM tem realizado esforços para a qualificação do corpo docente de forma a 

consolidar uma massa crítica significativa que possa colocar a instituição em um patamar de 

destaque, permitindo a busca da excelência e da qualidade no oferecimento de cursos de 

pós-graduação e a realização de pesquisas em atendimento às vocações regionais e locais, 

além de contribuir significativamente para a melhoria na qualidade do ensino de graduação 

e para a diminuição dos desequilíbrios regionais ainda existentes. Além disto, a capacitação 

do quadro docente se apresenta como uma necessidade para diversificar a base de pesquisa e 

a capacidade de formação de recursos humanos qualificados na região, aptos a desenvolver 

projetos relevantes e de qualidade, que ajudem a incrementar a capacidade de inovação e 

geração de riquezas para a sociedade regional. 

Assim, tem havido uma evolução rápida e significativa na titulação do quadro 

permanente da instituição. Em 1996, a instituição possuía somente 68 doutores, sendo que, 

atualmente, o número de docentes com esta titulação é de 269 (agosto/2006), o que 

representa um incremento de 315% de doutores em quase 10 anos.  Este crescimento tem 

permitido a ampliação do número de grupos de pesquisa e do número de Programas de 

Pós-graduação oferecidos pela instituição e, conseqüentemente, uma maior capacidade de 

captação de recursos financeiros para a pesquisa oriunda das diversas agências financiadoras. 

Segundo o Plano Nacional de Pós-Graduação, a região Norte foi a que teve maior taxa de 

crescimento de cursos, com 15% ao ano, em comparação com as demais regiões do País e a 

UFAM contribuiu significativamente para esse crescimento. 
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Uma parte destes docentes, como mestres, está sendo formada na própria IES a 

partir dos Programas oferecidos. Para superar as dificuldades de afastamento dos professores 

para doutorado, uma das estratégias implementadas é o incremento na instituição de novos 

Programas. 

O Departamento de Pós-Graduação (DPG) é a instância de coordenação e 

execução da Política da Pró-Reitoria nas questões de Pós-Graduação, atendendo a todos os 

Programas de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu, dando apoio para o controle financeiro 

dos recursos oriundos das agências fomentadoras, bem como o controle acadêmico no que 

se refere à emissão de históricos escolares, certificados, diplomas e o controle do sistema de 

bolsas institucionais. Também são atribuições do Departamento de Pós-Graduação a 

atualização e manutenção das estatísticas da Pós-Graduação e o relacionamento da 

instituição com a CAPES, FAPEAM e demais agências de fomento. 

Os Programas de Pós-Graduação são gerenciados pelas Coordenações de 

Programa, compostas regimentalmente por quatro membros eleitos pelo Colegiado do 

Programa, dentre os quais um desempenha a função de coordenador, além de um quinto 

membro representante discente eleito entre seus pares. O coordenador é responsável pela 

coordenação didático-administrativa do Programa, gerenciando, em primeira instância, os 

recursos financeiros e bolsas disponíveis.  

Para a execução das atividades, cada programa possui uma secretaria que realiza 

as atividades rotineiras de controle acadêmico, como matrículas, oferecimento de 

disciplinas, emissão de diários de classe, manutenção dos históricos escolares, agendamento 

de aulas de qualificação e defesas, sendo responsável também pela alimentação do Sistema 

de Informação de Ensino – SIE, com os dados do Programa, que permite o controle 

integrado da Pós-Graduação. 

Recentemente, foi criado Fórum de Pós-Graduação, composto pela equipe da 

PROPESP e por todos os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

com a função de assessorar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em assuntos 

relacionados ao Sistema de Pós-Graduação da Instituição. 

A Universidade Federal do Amazonas é uma das principais instituições 

formadoras de profissionais na Pós-Graduação no Estado e na Região. Neste contexto a 
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UFAM detêm 72,4% dos cursos de mestrado oferecidos no Estado e 25% dos cursos 

oferecidos na região Norte nesse nível. Em relação aos cursos do doutorado a UFAM 

oferece 8,2% dos cursos da região e 22% dos cursos do Estado. Quanto aos cursos de 

Mestrados Profissionalizantes, os índices são maiores, uma vez que a UFAM oferece 75% 

dos cursos nessa modalidade da região e do Estado. 

 

Número de docentes por área do conhecimento e respectiva titulação na UFAM 

ÁREA DO CONHECIMENTO DOUTORES MESTRES 
ESPECIALISTAS/ 

GRADUADOS 
TOTAL 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 40 17 1 58 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 36 22 17 75 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 37 63 58 158 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 47 43 8 98 

CIÊNCIAS HUMANAS 56 88 23 167 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 13 37 43 93 

ENGENHARIAS 22 33 19 74 

LINGÜÍSTICA, LETRAS E 
ARTES 12 19 10 41 

TOTAL 263 322 179 764 

Fonte: PROPESP 





 

 

PARTE II  
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  

A base de construção deste PDI tem como eixo norteador o Planejamento 

Estratégico da UFAM. Como eixo central, apresenta as linhas estruturais da Universidade 

Federal do Amazonas, e contou com a participação significativa dos diversos segmentos da 

Comunidade Universitária e da Comunidade de Parceiros da Universidade. Outros 

elementos de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional foram os 

Planejamentos das Unidades Acadêmicas e Órgãos Suplementares. 

Constam do documento as linhas mestras das iniciativas que deverão ser levadas 

a cabo no período compreendido entre 2006 e 2015, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão 

e modernização administrativa. 

1. PROJEÇÕES 

 Disseminar a cultura de planejamento dentro da instituição; 

 Ampliar a participação de unidades no processo de planejamento 

institucional; 

 Aperfeiçoar atividades fins para consolidação de inserção na Região Norte 

e elevação do reconhecimento como referência nacional e internacional 

nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Maior compromisso com a sociedade e com o desenvolvimento 

econômico e social da Região Norte. 

 Adotar indicadores de desempenho que consolidem o modelo de gestão 

adotado pela instituição; 

 Definir uma estrutura organizacional que facilite a gestão de pessoas e de 

processos; 
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 Definir matriz lotacional de docentes e técnicos em educação de forma a 

adequá-los quantitativamente às necessidades acadêmicas; 

 Investir na qualificação do corpo efetivo técnico e docente. 

2. DESAFIOS  

 Desenvolver programas de reformulação e atualização curricular dos 

cursos de graduação; 

 Viabilizar ações pedagógicas e administrativas que possam garantir o 

acesso e a permanência dos alunos de graduação; 

 Garantir condições necessárias para o crescimento qualitativo das ações 

acadêmicas; 

 Capacitar adequadamente os servidores docentes e técnicos para atender 

às necessidades dos cursos oferecidos; 

 Ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu a comunidade 

universitária; 

 Adequar eficiente as estruturas físicas e tecnológicas da universidade; 

 Elaborar política de comunicação institucional eficiente. 

3. OBJETIVOS SUPERIORES 

 Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, qualificados e 

aptos para participar do desenvolvimento da sociedade de forma 

comprometida e voltada às inovações; 

 Promover a produção científica, garantindo meios que permitam o 

alcance da missão institucional promovendo o entendimento do ser 

humano sobre o meio em que vive; 

 Gerar mecanismos para fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão; 
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 Adequar o quadro de pessoal efetivo necessário ao desenvolvimento da 

universidade; 

 Ter servidores capacitados e qualificados, comprometidos com a missão. 

Bases do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFAM por Áreas 

Ensino de Graduação 

Estratégias Metas Indicadores 

Apoiar os cursos de graduação na 
adequação dos cursos às diretrizes 
curriculares nacionais 

Atualização e reorganização dos 
projetos político pedagógicos de 
todos os cursos de graduação 

Nº de atualização e 
reorganização dos projetos 
político pedagógicos aprovados 
no CONSEPE. 

Difundir e utilizar práticas 
pedagógicas inovadoras, incluindo 
metodologias semi-presenciais,  
híbridas e a distância. 

Nº de disciplinas que 
incorporem novas práticas 
pedagógicas. 

Incorporar tecnologias para apoio à 
aprendizagem. 

Incorporação de práticas 
pedagógicas inovadoras em todos 
os cursos de graduação. 

Nº de disciplinas utilizando 
tecnologias de apoio à 
aprendizagem 

Ampliar e democratizar o acesso ao 
ensino superior, diversificando as 
modalidades dos processos seletivos. 

Nº de vagas criadas 

Criar vagas nos cursos de graduação 
existentes 

Criação 150 vagas anuais no 
ensino de graduação no período 

Nº de vagas novas nos cursos 
existentes.  

Promover práticas pedagógicas que 
estimulem a permanência do 
estudante no curso 

Redução da evasão a índices não 
superiores a 10%. 

Taxa de Evasão (Metodologia de 
cálculo a ser implementada até 
final de 2008) 

Ampliar a oferta de vagas através dos 
trinta novos cursos criados no projeto 
de expansão das unidades fora de 
sede. 

Criação de  1470 vagas anuais no 
ensino de graduação no período 
de 2006 a 2011 

Nº de vagas criadas, ofertadas e 
preenchidas 

 Ampliar a oferta de vagas nas 
disciplinas para atender a 100% da 
demanda 

Redução a zero do número de 
pedidos de matrícula negados em 
disciplinas da graduação 

Nº de pedidos de matrículas 
não atendidos 

 

Incorporar práticas pedagógicas 
inovadoras em todos os cursos de 
graduação. 

Aprimorar os mecanismos de 
orientação acadêmica 

Redução do tempo médio de 
formatura a período não superior 
a 25% além do tempo regular 
sugerido para o curso. 

Tempo médio de formatura por 
curso.  

Instituir mecanismos de avaliação 
interna e externa para os cursos de 

Obtenção de conceito máximo no 
SINAES para 100% dos cursos de 

Resultados do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes 
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Ensino de Graduação 

Estratégias Metas Indicadores 

graduação. graduação e da Avaliação de Cursos de 
Graduação. 

 

Pesquisa e Pós-Graduação 

Estratégias Metas Indicadores 

Otimizar a alocação de recursos aos 
Programas com a ampliação da 
disponibilidade de bolsas de estudo. 

Nº de bolsas concedidas 

Ampliar as parcerias internas e Multi-
institucionais 

Nº de Convênios e parcerias no 
ano / 

Nº de parcerias existentes em 
2005. 

Efetuar avaliação interna dos 
programas de pós-graduação 

Fortalecimento do sistema de Pós-
Graduação da UFAM 

Nº de programas avaliados 

Ampliar a oferta de Cursos Stricto 
Sensu (Mestrado Doutorado). 

Criar 100 vagas anuais no ensino 
de pós-graduação (mestrado e/ou 
doutorado)  

Nº de vagas criadas 

Ampliar a oferta de cursos de 
especialização de qualidade 

Definição da política de gestão 
para os cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu 

Nº de cursos de especialização 
certificados. 

Ampliar o número de parcerias 
internas e externas 

Ampliação da quantidade de 
recursos oriundos de projetos de 
pesquisa em 10%, ao ano. 

 

Nº de projetos desenvolvidos 
em Xi ano/ 

Nº de projetos de pesquisa 
desenvolvidos em 2005. 

Xi= 2006,2007...,2015 

Estimular a execução de projetos de 
pesquisa, em especial, em parcerias 
internacionais. 

Ampliar recursos internos e externos 
para financiar os instrumentos de 
fixação (moradia, p. ex, etc.) 

Ampliação da produtividade 
científica, técnica e artística, em 
10% ao ano  

 

Evolução da produção 
intelectual na principal 
modalidade da 
área/docente/ano. 

Apoiar a busca por financiamento 
para grupos de pesquisa consolidados 
e em consolidação 

Atração e manutenção de 
discentes e pesquisadores, 
atendendo a meta da CAPES por 
área de conhecimento. 

 

Nº de bolsas doutorado, pós-
doutorado, visando a 
produtividade em pesquisa, 
concedidas a pesquisadores 
colaboradores. 



 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS - 61 

 

Extensão 

Estratégias Metas Indicadores 

Implementar, acompanhar e avaliar o 
Programa de créditos acadêmicos para 
estudantes envolvidos com a 
extensão. 

Ampliação em 100% e objetivação 
do compromisso da extensão com 
o ensino até 2015. 

Índice de formação dos 
estudantes. 

Implantar, acompanhar e avaliar o 
Programa de bolsas de extensão 
(PIBEX). 

Incentivar e apoiar a participação da 
comunidade acadêmica em ações da 
extensão vinculadas à pesquisa. 

Implantar e organizar o diretório de 
grupos de extensão. 

Ampliação em 100% e objetivação 
do compromisso da extensão com 
a pesquisa, até 2015. 

 

Índice de produção do 
conhecimento. 

 

Ampliar a oferta de cursos e de 
eventos em 10% a cada ano. 

Firmar parcerias com governos 
municipais para o desenvolvimento 
de trabalhos a partir da extensão e da 
prestação de serviços. 

Ampliação em 100% e objetivação 
do compromisso da extensão com 
a função social da Universidade 
até 2015. 

 

Índice de alcance social. 

 

Criar indicadores de medição das 
ações de extensão 

Medir qualitativa e 
quantitativamente  as ações de 
extensão da Universidade 

Indicadores de extensão 
facilmente auditáveis. 

 

Assuntos Comunitários 

Estratégias Metas Indicadores 

Ampliar parcerias no 
desenvolvimento comunitário. 

Estabelecer critérios e normas de 
ocupação. 

 

Elaboração do cronograma de 
participações em editais com 
apresentação de projetos, 
ampliando em 20% o volume de 
recursos destinados à 
implementação da política de 
bem-estar e a integração da 
comunidade universitária. 

Nº de contemplações de 
projetos da UFAM/Nº de 
participações em editais 
disponíveis anualmente. 

Evolução dos recursos 
arrecadados com a taxa de 
ocupação do Centro de 
Convivência Comunitário em 
10%, após 2010. 

Viabilizar parcerias junto às iniciativas 
públicas e privadas para o 
financiamento dos programas de 
assistência estudantil na UFAM. 

Viabilizar a implantação do índice de 

Ampliação da abrangência dos 
programas de assistência 
estudantil em 20% da capacidade 
atual. 

 

Nº de estudantes beneficiados 
/total de pedidos apresentados 
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Assuntos Comunitários 

Estratégias Metas Indicadores 

satisfação dos beneficiários 

Estabelecer parcerias com as unidades 
internas e instituições públicas e 
privadas. 

 Nº de participante por tipo de 
eventos. 

Informatizar solicitações de apoio 
encaminhadas ao DAEST. 

Promoção e apoio ao 
desenvolvimento atividades 
culturais e  esportivas 

Nº de eventos por tipos 

 

Viabilizar parcerias com as unidades 
internas e instituições públicas e 
privadas em programas de saúde. 

Incremento de 20% ao ano da 
cobertura dos programas de 
atendimento à saúde. 

 

Índice de cobertura dos 
Programas de saúde para 
atendimento à comunidade 
universitária. 

Implantar, acompanhar  e avaliar o 
Programa de Assistência estudantil 

Criação de Bolsas de  
Alimentação, Transporte, 
Permanência e Residência 
Estudantil. 

Nº de Programas implantados 

Nº de bolsas criadas. 

 

Recursos Humanos 

Estratégias Metas Indicadores 

Desenvolver e implementar índice de 
excelência de desempenho de 
servidores, por categoria e de 
desempenho dos gestores. 

Desenvolvimento e 
implementação de programas de 
avaliação de desempenho e de 
formação de gestores. 

% de servidores, por categoria, 
avaliados. 

% de gestores capacitados. 

Direcionar novos concursos para 
seleção de doutores em dedicação 
exclusiva. 

Ampliação de 15%- no nível de 
qualificação e dedicação do Corpo 
Docente. 

Nº de doutores selecionados 

Incentivar o aumento de titulação do 
pessoal docente e técnico do quadro 
da universidade. 

Direcionar novos concursos para 
professores Titulares e Adjuntos. 

Direcionar novos concursos para 
técnicos portadores de nível superior. 

 

Ampliação anual de 30% no nível 
de titulação, qualificação e 
capacitação do Corpo Docente e 
Técnico-Administrativo. 

Aumento anual de 20% de 
professores titulares e adjuntos do 
quadro permanente. 

Aumento anual de 40% de 
técnico-administrativos com 
formação em nível superior do 
quadro permanente. 

Nº de servidores qualificados 

Nº de professores ingressantes 
no quadro. 

Nº de servidores ingressantes 
no quadro. 
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Planejamento e Gestão 

Estratégias Metas Indicadores 

Estabelecer parâmetros de 
racionalização e otimização de 
processos de gestão. 

Modernização de estruturas e 
macroprocessos administrativos. 

 

Nº de processos modernizados. 

 

Mobilizar os gestores universitários a 
aderir ao sistema de planejamento e 
contribuir para o seu 
aperfeiçoamento. 

Institucionalização do 
planejamento universitário. 

 

Nº de unidades integrantes do 
PE 

Total de unidades integrantes 
do sistema de Planejamento. 

Definir necessidades e prioridades 
para a atualização e integração dos 
sistemas de gestão. 

Adequação e atualização dos 
sistemas informatizados  de apoio 
à gestão universitária. 

Nº de sistemas atualizados. 

 

Estruturar o sistema institucional de 
captação e gestão de recursos 
financeiros. 

Desenvolvimento de sistema 
institucional de captação e gestão 
de recursos 

Sistema desenvolvido. 

 

Viabilizar a adoção de Sistema de 
Avaliação de Gestão da atividade meio 
baseado em tecnologias DEA e 
MCDA 

Modernização dos processos de 
tramitação e tomadas de decisão 
na Gestão Universitária. 

Sistema implantado e utilizado. 

Viabilizar a implantação de cinco 
novas unidades acadêmicas localizadas 
nos municípios de: Eirunepé, São 
Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre, 
Tefé e Manacapuru.  

Ampliação das bases de atuação da 
Universidade no Estado do 
Amazonas 

Unidades implantadas 

Captar e alocar recursos para 
financiamento do Projeto de 
sinalização Institucional da 
Universidade. 

Implantação do Projeto de 
Sinalização Institucional da 
Universidade. 

Nº de Unidades, órgão e/ou 
espaço sinalizado. 

 

Infra-estrutura física e Obras 

Estratégias Metas Indicadores 

Identificar programas e fontes de 
recursos disponíveis, destinados ao 
financiamento da ampliação e da 
manutenção do espaço físico. 

 

Ampliação de 20% no volume de 
recursos destinados ao 
financiamento das demandas de 
espaço físico, obras e serviços 
gerais. 

% de recursos destinados a 
obras e espaço físico/total 
recurso das IFES. 

 

Elaborar projeto e promover gestão 
junto a Bancada Federal para 
liberação de emendas 

Garantia de crescimento de 30% 
da área construída até 2015, base 
2009. 

% da Área Construída/Total de 
Área Construída 
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Infra-estrutura física e Obras 

Estratégias Metas Indicadores 

Promover gestões junto ao MEC 
visando à liberação de recursos para 
obras de reforma. 

Execução de 30% de área 
reformada até 2015, base 2009. 

 

% da Área Reformada/Total de 
Área Construída. 

 

Promover gestão junto a bancada 
Federal para inclusão no PPA 2008-
20011 emenda visando a construção 
do Hospital de Base no Setor da 
Saúde no Campus  - Setor Norte  

Inclusão no PPA do Governo 
Federal 2008-2011 emenda de 
Bancada  

% da Liberação da emenda. 

Promover gestões junto ao MEC 
visando à liberação de recursos para 
construção de novas unidades 
acadêmicas no interior. 

Construção de novas unidades 
acadêmicas no interior 

Nº de unidades construídas 

 

Comunicação Institucional 

Estratégias Metas Indicadores 

Implementar Comunicação 
Corporativa Integrada.(internet/TV/ 
Rádio e Jornal) 

Garantir as condições institucionais 
necessárias ao desenvolvimento da 
comunicação corporativa. 

Ampliar em 50% a exposição da 
UFAM na mídia. 

Fortalecer a imagem da UFAM, 
como instituição de excelência 
acadêmica/técnica e científica na 
região.. 

Ampliar em 30% a visibilidade da 
UFAM na web 20% de acessos 
externos ao Portal da 

UFAM. 

Captar recursos externos para 
financiamento da implementação da 
comunicação corporativa integrada. 

Implementação do Plano de 
Comunicação Corporativa na 
UFAM 

Reestruturação de unidades e 
processos da área de comunicação. 

Implantação de Sistema 
informatizado de comunicação 
administrativa. 

Aprovação de Projeto de 
Comunicação Integrada da 
UFAM. 

Implementação do Programa de 
Identidade Visual da UFAM. 

Volume de recursos externos 
captados/Orçamento da área de 
comunicação no período. 

Nº de identidades visuais 
implantadas. 
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Tecnologia da Informação 

Estratégias Metas Indicadores 

Definição de um Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação visando: 

- Melhoria das estruturas físicas do 
CPD; 

- Promover maior motivação no 
trabalho visando melhoria da 
produtividade e qualidade no 
atendimento aos usuários; 

- Melhoria da infra-estrutura de rede 
de fibra óptica e serviços prestados a 
comunidade universitária e parceiros; 

- Expansão do acesso a Internet para 
os Campi do Interior; 

- Modernização dos serviços 
prestados pelo CPD à comunidade 
universitária; 

- Captação de recursos externos e 
inclusão anualmente no orçamento  
da universidade o percentual de 5% 
do valor de Custeio para garantia da 
eficiência, eficácia e efetividade do 
serviço de informatica na 
universidade. 

Definição de políticas 
institucionais que possibilitem a 
construção do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação – 
PDTI, baseados em: 

- Projeto do novo ambiente de 
trabalho do CPD;  

- Programas de capacitação 
continuada nas tecnologias em uso 
e em novas tecnologias;   

- Projeto para reestruturação da 
rede de fibra óptica do Campus 
(CT-Infra); 

- Normas para aquisição de bens, 
serviços e equipamentos de 
informática; 

- Normas para utilização dos 
recursos de informática; 

- Consolidação da Implantação do 
Sistema de Informatica para o 
Ensino - Projeto SIE. 

Aprovação do Plano Diretor 
pelo Conselho de 
Administração – CONSAD 

Projeto de modernização da 
estrutura física do CPD 
consolidado 

Nº de servidores do CPD 
qualificados em nível técnico 
profissional 

Nº de m² da rede de fibra óptica 
construída e em funcionamento 

Normas de utilização de 
aquisição e utilização 
implantadas 

Nº de módulos do Sistema de 
Informática para o Ensino – 
SIE, em pleno uso e 
funcionamento 

Nº de equipamentos novos 
adquiridos para modernização 
do parque tecnológico da 
instituição 

Nº de Licenças de Software 
regularizadas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES TÁTICAS POR ÁREA 

1. ÁREA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

1.1. VISÃO DA ÁREA  

Ser referência nas diferentes áreas do conhecimento, por meio da formação de 

profissionais qualificados e aptos para participar do desenvolvimento da sociedade de forma 

comprometida e inovadora. 

1.2. METAS DA UFAM NA ÁREA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

M1 – Implantação de novas normas acadêmicas 

M2 – Implantação de políticas e oferta de novos cursos de graduação 

M3 – Fixação e cumprimento de cronograma de avaliação de cursos 

M4 – Conclusão de estudo de reforma curricular 

M5 – Implantação de programa de permanência e de redução de evasão 

1.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO DA UFAM NA ÁREA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, qualificados e aptos 

para participar do desenvolvimento da sociedade de forma comprometida e voltada às 

inovações. 
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Nível Tático 

Objetivos Ações Metas Indicadores 

Redefinir a concepção da 
política curricular do 
ensino de graduação. 

Propor diretrizes 
curriculares para os cursos 
de Graduações 
sintonizadas com as 
demandas regionais. 

Promover a revisão do 
Projeto Pedagógico da 
Instituição, visando à 
atualização curricular dos 
cursos e estimulando o uso 
de estratégias inovadoras 
que levem à melhoria do 
processo ensino-
aprendizagem. 

Incorporar no currículo 
dos Cursos de Graduação, 
as atividades de extensão, 
conforme prevê o Plano 
Nacional de Educação, lei 
nº. 10.172 de 09/01/2001. 

Redefinir a prática de 
ensino e estágio dos cursos 
de licenciaturas. 

Orientar e acompanhar a 
construção dos projetos 
pedagógicos dos Cursos de 
Graduação. 

Incentivar a criação de 
espaços privilegiados para 
estudos, aplicação de 
metodologias educacionais 
e atualizações pedagógicas. 

Atualização e 
redimensionamento 
periódico dos currículos 
dos cursos de graduação,  

Fortalecimento da 
coordenação dos cursos de 
graduação para 
desempenho de missão 
didático-pedagógica; 

Valorização do caráter 
acadêmico - científico das 
unidades acadêmicas; 

Estruturação/reestruturação 
do projeto pedagógico de 
todos os cursos de 
graduação de acordo com as 
diretrizes do MEC, com 
foco na flexibilização 
curricular; 

M1 - Implantação 
de novas normas 
acadêmicas 

Nº de projetos político-
pedagógicos aprovados no 
CONSEPE. 

Atualização de 100% dos 
cursos com projetos 
político-pedagógicos. 

Nº de projetos político-
pedagógicos aprovados no 
CONSEPE/total de cursos 
existentes 

Nº de atividades de 
extensão incorporadas ao 
cursos de graduação 

Nº de disciplinas que 
incorporem novas práticas 
pedagógicas 

Nº de professores que 
utilizam praticas 
pedagógicas inovadoras 

Promover estudos visando 
à expansão das vagas dos 
cursos diurnos existentes.  

Ampliar a oferta de cursos 
noturnos em especial as 
licenciaturas. 

Ofertar novos cursos de 
Graduação em áreas 
estratégicas para o 
desenvolvimento regional, 

Desenvolvimento de 
estudos para a proposição 
de novas modalidades de 
graduação, inclusive com 
certificação em algumas 
áreas. 

Criação / implantação de 7 
(sete) cursos de graduação, 
modalidade licenciatura, e 
um seqüencial; 

M2 - Implantação 
de políticas e 
ofertas de novos 
cursos de 
graduação 

Cursos criados 

Quantidade de áreas 
certificadas 
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Nível Tático 

Objetivos Ações Metas Indicadores 

na sede e nos campi.  

Implantar cursos e/ou 
disciplinas na modalidade 
à distância. 

Debater e avaliar a criação 
e a implantação de cursos 
seqüenciais. 

Melhorar a condição de 
ofertas dos Cursos 
Regulares e Intervalares de 
Graduação na sede e 
especialmente, fora da 
sede. 

Definir modelo de acesso 
para os cursos à distância. 

Dotar os cursos de 
graduação de modernos 
recursos didáticos e 
tecnológicos 

Criação / implantação de 6 
(seis) cursos de graduação, 
modalidade bacharelado ou 
profissional; 

Criação / implantação, de 
12 (doze) cursos de 
graduação, modalidade 
licenciatura, bacharelado ou 
profissional, no turno 
diurno; 

Criação de 155 vagas/ano 
em cursos de graduação da 
sede em Manaus que não 
existem nos campi 
descentralizados, por meio 
do aumento médio de 5 
vagas por curso; 

Debater e avaliar 
permanentemente os 
processos seletivos de 
ingressos na UFAM. 

Implementar ações 
permanentes de orientação 
acadêmica. 

Realizar estudos 
diagnósticos que 
identifique causas e 
apontem possíveis 
soluções da distorção 
ingresso/conclusão dos 
cursos de graduação. 

 Utilizar a avaliação 
institucional como 
instrumento de orientação 
e correção do processo 
ensino-aprendizagem. 

Implementação de 
mecanismos de avaliação 
interna e externa para os 
cursos de graduação 

Promoção da avaliação dos 
cursos e melhoria das 
condições de ensino. 

M3 - Definição de 
cronograma de 
avaliação de cursos 

Resultados do ENADE – 
Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
e da avaliação dos cursos de 
graduação 

Percentual obtido no 
SINAES 

Incrementar a 
modernização pedagógica 
e tecnológica do processo 
ensino-aprendizagem. 

Incentivar a 
implementação de uma 
política institucional de 
educação a distância. 

Implementação de práticas 
pedagógicas que estimulem 
a participação dos 
estudantes de graduação 

Utilização de práticas 
pedagógicas inovadoras  

Incorporação de tecnologias 

M4 - Conclusão 
de estudo de 
reforma curricular 

 

Nº de  docentes 
atualizados/capacitados  em 
novas práticas de ensino-
aprendizagem, inclusive 
com a utilização de recursos 
tecnológicos; 
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Nível Tático 

Objetivos Ações Metas Indicadores 

Estimular atividades 
curriculares a distância em 
cursos presenciais. 

Avaliar e definir formato 
próprio para as atividades 
especiais de formação de 
docentes para a educação 
básica, com base nos 
convênios com os 
governos:      Estadual e 
Municipais. 

para apoio à aprendizagem. 

Ampliar e fortalecer uma 
política de assistência 
estudantil. 

Adequar a oferta dos 
cursos de Graduação aos 
turnos de maior demanda. 

Efetivar uma política de 
acompanhamento 
pedagógico e avaliação do 
processo de ensino-
aprendizagem. 

Buscar e ampliar parcerias 
institucionais para a oferta 
e garantia de campos de 
estágio. 

Ampliar os campos de 
estágios dentro da própria 
instituição. 

Construção em Manaus de 
residência estudantil, com 
início em 2008 e Programa 
de Bolsa de Estudos para 
garantia de permanência; 

Ocupação de 100% das 
vagas ociosas por curso e 
por ano. 

M5 - Implantação 
de programa de 
permanência e de 
redução de evasão 

Nº de cursos criados 

Nº de vagas criadas 

Residência estudantil 
construída 

Nº de vagas ociosas/Nº de 
vagas ocupadas 

 

2. ÁREA DE ENSINO A DISTÂNCIA 

2.1. VISÃO DA ÁREA  

Tornar o CED/UFAM em um Centro de Excelência em EAD para a Região 

Norte. 
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ANEXO C – Plano Individual de Trabalho – PIT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

CAMPUS VALE DO RIO MADEIRA 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE – IEAA 

COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO – PIT 

NOME DA PROFESSORA:  

DEPARTAMENTO: COLEGIADO  DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AGRICULTURA E AMBIENTE/HUMAITÁ 

TITULAÇÃO:  CLASSE:  NÍVEL  

ANO DE INGRESSO:  INSCRIÇÃO NO SIAPE:  

REGIME DE TRABALHO TURNO DE TRABALHO:  

ANO:  SEMESTRE 

 
1. ATIVIDADES DE ENSINO 
1.1. Ministração de Aulas 

Código Disciplina 
Nº. de 
Créd. 

Turma 
Previsão 

de Alunos 
Nº. de Aulas 

Semanais 
Nº. de 

Alunos 

       

       

 
1.2. Horário das Disciplinas e de Atendimentos a Alunos 

Atividade Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Observação 

        

        

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

Ord Título Início Término THD 

     

     

Legenda: Ord. = ordem numérica; THD = total de horas disponíveis na semana. 
 
3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Ord Especificação da Atividade Início Término THD 

Legenda: Ord. = ordem numérica; THD = total de horas disponíveis na semana. 
 
4. ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO 

Ord Especificação do Cargo ou Função Ato Data THD 

Legenda: Ord. = ordem numérica; THD = total de horas disponíveis na semana. 
 
5. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 

Ord Especificação da Atividade Nível Início Término Local Horário Semanal 

       

Legenda: Ord. = ordem numérica 
 
6. OUTRAS ATIVIDADES 

Ord Especificação da Atividade Início Término THD 

Legenda: Ord. = ordem numérica; THD = total de horas disponíveis na semana. 
 

DATA:16/11/2012 APROVADO EM:____/____/____ 
  
  

Assinatura da Professora Chefe do Departamento 
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ANEXO D – Programa “UFAM MULTICAMPI” 
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ANEXO E – Projeto Pedagógico Institucional – PPI  
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ANEXO F – Questionários: Função Orientadora da Universidade e dos Professores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONARIO SOBRE NECESSIDADES DE ORIENTAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE 

Autoria: Neves Arza Arza, Universidade da Coruña/Espanha, 2009. 

Tradução: Suely Mascarenhas, Universidade Federal do Amazonas, 2009. 
 

Este questionário tem como objetivos conhecer a Orientação que recebes na universidade e a 

orientação que necessitas. Cada pergunta tem que ser respondida duas vezes. Na primeira você tem que 

avaliar em que medida recebes orientação e na segunda tem que avaliar  as suas necessidades de 

orientação. 

Orientação que recebe na Universidade Orientação que necessita 

ORIENTAÇAO QUE RECEBE NA 

UNIVERSIDADE E ORIENTAÇAO QUE 

NECESSITA 

Nenhum

a 

Pouca Alguma Bastante Muita Nenhuma Pouca Alguma Bastante Muita 

1. Conhecer as características do 

curso (plano curricular, atitudes e 

conhecimentos requeridos). 

          

2. Como superar as dificuldades 

encontradas nas distintas matérias. 

          

3. Aprender técnicas e estratégias de 

estudo 

          

4. Adquirir competências e 

habilidades sociais (de relação e 

comunicação, resolução de 

conflitos). 

          

4. Informação e educação sexual. 

 

          

5. Informação e educação para a 

saúde (alcoolismo, tabaco, drogas). 

          

6. Conhecer a organização e 

funcionamento da Faculdade. 

          

7. Participar nos órgão de gestão da 

Faculdade. 

          

8. Conhecer os serviços ofertados 

pela Universidade. 

          



9. Resolver problemas e assuntos 

pessoais que me preocupam e/ou 

dificultam o estudo. 

          

9. Informações sobre moradia 

universitária. 

          

10. Informações sobre bolsas e 

crédito educativo. 

          

11. Configurar o itinerário 

acadêmico (escolha de matérias 

optativas, especializações, formação 

complementaria) 

          

14. Conhecer as opções de formação 

ao conclusão de estudos 

universitários e para saber onde se 

pode obter essa informação.  

          

15. Conhecer o mercado profissional 

(saídas profissionais, ofertas de 

emprego e onde obter está 

informação). 

          

16. Adquirir técnicas de busca de 

emprego (elaboração de currículo, 

entrevista de trabalho, etc.).  

          

17. Legislação trabalhista (tipos de 

contratos, direitos e deveres, etc.). 

          

18. Para planejar o projeto 

profissional (definir objetivos em 

relação com emprego e com a 

profissão e elaborar um plano de 

atuação). 

          

19. Assessoramento e conselho 

sobre a formação de pós-graduação. 

          

20. Assessoramento e conselho 

sobre as saídas profissionais e as 

possibilidades de emprego. 

          

21. Conhecer a influência do sexo 

nas escolhas acadêmicas e 

profissionais e no aceso ao mercado 

          



 

 

Agradecemos sua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de trabalho. 

22. Em geral, você esta satisfeito 

com orientação  que recebes na 

Faculdade. 

          

23. Indique outras questões  

Sobre as quais recebes  e necessitas 

orientação. 

 

          

 

 

          

           

           



QUESTIONARIO SOBRE NECESSIDADES DE ORIENTAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE 

 

Autoria: Neves Arza Arza, Universidade da Coruña/Espanha, 2009. 

Tradução: Suely Mascarenhas, Universidade Federal do Amazonas, 2009. 

 

A FUNÇÃO ORIENTADORA DOS PROFESSORES 

Este questionário tem como objetivo conhecer o tipo Orientação: de ajuda e apoio que 

recebes por parte dos professores e em que medida necessitas dessa ajuda. Cada questão tem 

que ser respondida duas vezes. Na primeira coluna, avalie a Orientação: ajuda/apoio que 

recebes por parte dos professores. Na segunda coluna  avalie em que medida  necessitas dessa 

ajuda. 

 

Orientação que recebe na Universidade Orientação que necessita 

ORIENTAÇAO QUE RECEBE NA 

UNIVERSIDADE E ORIENTAÇAO QUE 

NECESSITA 

Nenhum

a 

Pouca Alguma Bastante Muita Nenhuma Pouca Alguma Bastante Muita 

1. Conhecer as características do 

curso (plano curricular, atitudes e 

conhecimentos requeridos). 

          

2. Como superar as dificuldades 

encontradas nas distintas matérias. 

          

3. Aprender técnicas e estratégias de 

estudo 

          

4. Adquirir competências e 

habilidades sociais (de relação e 

comunicação, resolução de 

conflitos). 

          

4. Informação e educação sexual. 

 

          

5. Informação e educação para a 

saúde (alcoolismo, tabaco, drogas). 

          

6. Conhecer a organização e 

funcionamento da Faculdade. 

          



7. Participar nos órgão de gestão da 

Faculdade. 

          

8. Conhecer os serviços ofertados 

pela Universidade. 

          

9. Resolver problemas e assuntos 

pessoais que me preocupam e/ou 

dificultam o estudo. 

          

9. Informações sobre moradia 

universitária. 

          

10. Informações sobre bolsas e 

crédito educativo. 

          

11. Configurar o itinerário 

acadêmico (escolha de matérias 

optativas, especializações, formação 

complementaria) 

          

14. Conhecer as opções de formação 

ao conclusão de estudos 

universitários e para saber onde se 

pode obter essa informação.  

          

15. Conhecer o mercado profissional 

(saídas profissionais, ofertas de 

emprego e onde obter está 

informação). 

          

16. Adquirir técnicas de busca de 

emprego (elaboração de currículo, 

entrevista de trabalho, etc.).  

          

17. Legislação trabalhista (tipos de 

contratos, direitos e deveres, etc.). 

          

18. Para planejar o projeto 

profissional (definir objetivos em 

relação com emprego e com a 

profissão e elaborar um plano de 

atuação). 

          

19. Assessoramento e conselho 

sobre a formação de pós-graduação. 

          

20. Assessoramento e conselho 

sobre as saídas profissionais e as 

          



 

 

Agradecemos sua colaboração. 

 

 

possibilidades de emprego. 

21. Conhecer a influência do sexo 

nas escolhas acadêmicas e 

profissionais e no aceso ao mercado 

de trabalho. 

          

22. Em geral, você esta satisfeito 

com orientação  que recebes na 

Faculdade. 

          

23. Indique outras questões  

Sobre as quais recebes  e necessitas 

orientação. 
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ANEXO G – Resolução n° 012/91 do Conselho Universitário – UFAM 
 









 




