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A gestão e seus princípios 

Gestão participativa e democrática que: 

! Promova o diálogo e o espírito colaborativo no ambiente de trabalho; 

! Fortaleça os colegiados dos programas de pós – graduação, fóruns e comissões; 

! Valorize as pessoas (corpo docente, discente e técnicos); 

! Estimule práticas de inovação como princípio de melhoria da gestão do NUMA. 

! Estabeleça e encontre na relação Universidade – Sociedade os elementos 
norteadores de sua prática acadêmica. 

! Consolidar os objetivos do NUMA já previstos no Regimento Interno e seus 
regulamentos.  

A gestão e suas dimensões 

Infraestrutura 

! Buscar a ampliação da infraestrutura predial do Numa; 

! Reforma e reestruturação do espaço do POEMA; 

! Manutenção e automação, melhoria de equipamentos das salas trabalho dos 
Servidores do NUMA (docentes, técnicos administrativos e discentes); 

! Melhora e aquisição de equipamentos a técnicos e docentes.  

Corpo Docente 

! Acompanhar e encaminhar a distribuição da carga horária docente anualmente 
(Planos Individuais de Trabalho); 

! Analisar a capacidade instalada (docente) do Núcleo de Meio Ambiente nos 
últimos quadros anos (quadriênio), suas tendências e projeções futuras 
(Cenarização) para possível ampliação do Corpo docente; 

! Estimular os docentes para a realização de cursos de pós-doutorado e estágios 
sênior; 
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! Apoiar as publicações dos docentes em revistas nacionais e internacionais, bem 

como livros e e-book;  

! Apoiar a ampliação do quadro de professores visitantes e acompanhar a 
execução de seus planos de trabalho; 

! Acompanhamento do quadro de necessidades acadêmicas e de suporte técnico 
aos docentes; 

! Promover e estimular a interação entre docentes, técnicos e discentes na 
realização de eventos científicos no NUMA.  

Corpo Técnico 

! Mapear o quadro de competências dos técnicos; 

! Promover a auto-avaliação para (re)adequações tendo em vistas potencialidade a 
atuação profissional; 

! Estimular a capacitação no plano de atualização como na pós – graduação; 

! Estimular o envolvimento na produção técnica e científica (pesquisa e extensão) 
e publicações de artigos e livros; 

! Procurar melhorias na base infraestrutural de apoio das atividades técnicas e 
administrativas; 

! Estimular a participação dos docentes em eventos profissionais.  

Corpo Discente 

! Apoiar iniciativas de financiamento da pesquisa acadêmica dos alunos do 
NUMA (PROFIMA e PPGEDAM); 

! Estimular a formação e a capacitação de agentes ambientais e de intervenção 
social; 

! Estimular o discente em programas de mobilidade acadêmica 

! Estimular e organizar a produção científica dos discentes do NUMA . 

Ensino  

! Estimular a educação profissional como processo educativo, investigativo e de 
intervenção;  

! Apoiar e coordenar a elaboração de novas propostas de Projetos de programas de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu;  

! Estimular a elaboração e atualização dos projetos político pedagógicos dos 
programas de pós-graduação do NUMA; 
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! Estimular a ampliação da participação do Núcleo de Meio Ambiente no ensino 

de graduação da UFPA, por meio de oferta de disciplinas; 

! Apoiar a coordenação do PROFIMA na elaboração de projetos de cursos de 
atualização, aperfeiçoamento e especialização em convênios com instituições 
públicas, privadas e não governamentais; 

! Apoiar o PROFIMA na consolidação da oferta de cursos na modalidade EAD e 
Híbridos (presencial e remoto);  

! Apoiar a coordenação do PPGEDAM na elaboração de projetos de ofertas de 
turmas junto a instituições públicas como forma de capacitação técnica e 
científica para o desenvolvimento local; 

! Apoiar o PPGEDAM na consolidação do Curso de Doutorado Profissional; 

! Apoiar as atividades de Autoavaliação das Subunidades Acadêmicas do NUMA 

! Promover, elaborar e aprovar o Projeto Político Pedagógico do NUMA 

! Estimular e fomentar a ampliação das linhas de pesquisa das Subunidades 
acadêmicas do NUMA. 

Pesquisa 

! Apoiar a elaboração de projeto institucional de ensino, pesquisa e extensão junto 
a instituições de fomento; 

! Apoiar a implantação de Observatórios de análise, de acompanhamento e de 
proposições no que diz respeito a qualidade e a gestão e governança ambiental 
no Pará em relação às ações frente aos  principais problemas ambientais da 
Amazônia; 

! Apoiar a elaboração de projetos de pesquisa individuais e coletivos tendo em 
vistas a consolidação dos Grupos de Pesquisa do NUMA;  

! Promover e apoiar a interação entre os Grupos de Pesquisas vinculados ao 
NUMA; 

! Promover e apoiar a interação entre os Projetos de Pesquisas aprovados no 
NUMA; 

! Promover o Planejamento científico (capacitação e produção) do NUMA; 

! Estimular a assessoria e consultoria ambiental assim como o estabelecimento de 
convênios de cooperação técnica e científica junto às organizações sociais, 
instituições públicas e privadas. 

Extensão  
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! Apoiar a organização das visitas técnicas dos programas do núcleo, 

! Estimular a elaboração de projetos e ações de intervenção ambientais junto a 
comunidades, áreas especiais e municípios; 

! Estimular à participação de docentes, técnicos e discentes na elaboração de 
Planos, Programas e Projetos envolvendo municípios, áreas protegidas, 
organizações sociais e comunidades; 

! Fomentar a interação entre a comunidade acadêmica do NUMA e as 
comunidades tradicionais no âmbito das pesquisas e intervenções que o NUMA 
possa promover na realidade local das comunidades; 

! Promover a divulgação e adoção, pelas comunidades, das Tecnologias Sociais 
aprovadas no NUMA. 

Publicações 

! Apoiar a publicação de livros, artigos e traduções; 

! Criar mecanismos de suporte técnico aos docentes e discentes a publicação de 
artigos científicos; 

! Estimular a produção de publicações na série Estudos do NUMA, projetando sua 
identidade; 

! Consolidar a recém-criada coordenadoria de periódicos do NUMA e as Revistas 
REUMAM e RAGROS; 

! Promover a divulgação do Portifólio de Produtos desenvolvidos em pesquisas 
realizadas no âmbito das Subunidades do NUMA. 

Relações Nacionais e Internacionais 

! Estimular a ampliação de convênios de cooperação técnica e científica entre a 
UFPA (NUMA) e outras IES; 

! Apoiar a mobilidade de docentes, discentes e técnicos; 

! Apoiar a elaboração de projetos de pesquisa entre pesquisadores de 
universidades e institutos de pesquisa nacionais, internacionais e o NUMA; 

! Promover a integração do NUMA no Programa de Mobilidade Internacional da 
UFPA. 

 

 

 


