
A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Vivemos atualmente na UFPA, um período de transição entre a vigência do PDI 

anterior e processo de construção do novo PDI. Dessa forma, cabe aqui delinear as linhas 

gerais de ambos os planos estratégicos, haja vista o momento histórico vivido. Nos últimos 

dez anos, o planejamento estratégico das ações da UFPA configurou-se por meio de um 

processo de planejamento contínuo, construído conjuntamente pelos segmentos da 

comunidade universitária. Caracterizada como Universidade Multicampi, a UFPA vem 

atuando como propulsora e líder de processos de desenvolvimento regional. Como este 

Relatório refere-se às ações do ano de 2010, observa-se que as ações da CPA pautaram-se 

no PDI 2001-2010, que pode ser traduzido nos sete eixos estruturantes, abaixo descritos:  

Eixo 1 - Universidade Multicampi 

Eixo 2 - Integração com a Sociedade 

Eixo 3 - Reestruturação do Modelo de Ensino 

Eixo 4 - Pesquisa e Desenvolvimento 

Amazônico 

Eixo 5 - Valorização dos Recursos Humanos 

Eixo 6 - Ambiente Adequado 

Eixo 7 - Modernização da Gestão 

                                      
                           Quadro 1 - Eixos estruturantes do PDI da UFPA nos últimos dez anos. 
 

São fundamentos do Plano de Desenvolvimento Institucional 2001-2010: 

A Missão: Gerar, difundir e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, visando 

à melhoria da qualidade de vida do ser humano em geral, e em particular do amazônida, 

aproveitando as potencialidades da região mediante processos integrados de ensino, 

pesquisa e extensão, por sua vez sustentados em princípios de responsabilidade, de 

respeito à ética, à diversidade biológica, étnica e cultural, garantindo a todos o acesso  



ao conhecimento produzido e acumulado, de modo a contribuir para o exercício 

pleno da cidadania, fundada em formação humanística, crítica, reflexiva e investigativa. 

A Visão: Tornar-se referência local, regional, nacional e internacional nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, consolidando-se como instituição multicampi e 

firmando-se como suporte de excelência para as demandas sócio-políticas de uma 

Amazônia economicamente viável, ambientalmente segura e socialmente justa. 

A Universidade Federal do Pará é uma instituição pública de educação superior, que 

se caracteriza como universidade multicampi, com atuação no Estado do Pará, com sede e 

foro legal na cidade de Belém, apresentando em seu Estatuto, as seguintes finalidades: 

I – Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo, de forma a gerar, sistematizar, aplicar e difundir o conhecimento em suas várias 

formas de expressão e campos de investigação científica, cultural e tecnológica; 

II – Formar e qualificar continuamente profissionais nas diversas áreas do 

conhecimento, zelando pela sua formação humanística e ética, de modo a contribuir para 

o pleno exercício da cidadania, a promoção do bem público e a melhoria da qualidade de 

vida, particularmente do amazônida; 

III – Cooperar para o desenvolvimento regional, nacional e internacional, firmando-

se como suporte técnico e científico de excelência no atendimento de serviços de interesse 

comunitário e das demandas sócio-político-culturais para uma Amazônia economicamente 

viável, ambientalmente segura e socialmente justa. 

As ações da Universidade Federal do Pará devem ser pautadas nos seguintes 

princípios: a universalização do conhecimento; o respeito à ética e à diversidade étnica, 

cultural e biológica; o pluralismo de idéias e de pensamento; o ensino público e gratuito; a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a flexibilidade de métodos, critérios 

e procedimentos acadêmicos; a excelência acadêmica; a defesa dos direitos humanos e a 

preservação do meio ambiente. 

Nos últimos  dez anos, a Universidade Federal do Pará consolidou, por meio do 

fortalecimento do planejamento, uma cultura administrativa pró-ativa, a partir da qual as 

unidades acadêmico-administrativas planejam suas ações, definem metas e estabelecem  



indicadores que possibilitam o acompanhamento, a avaliação e mudanças de rumo, 

quando necessário. 

Em dezembro de 2010, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional promoveu o ‘I Workshop de Planejamento Estratégico para o PDI 2011-2015, 

reunindo todos os dirigentes da IES, para que, em conjunto e sob orientação das premissas 

do Método BSC (Basic Scorecard), a congregação pudesse agregar mais valores ao processo 

de construção do novo PDI. Nessa oportunidade, foram definidos e validados em plenária, a 

Missão, a Visão e o Mapa estratégico, que pautarão as ações na UFPA, nos próximos cinco 

anos: 

MISSÃO: Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia, para a 

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

VISÃO: Ser referência nacional e internacional, como universidade multicampi 

integrada à sociedade, e centro de excelência na produção acadêmica, científica, 

tecnológica e cultural.   

A seguir, representação gráfica do Mapa Estratégico do PDI 2011-2015: 







A edição do Decreto n. 5.773, de nove de maio de 2006, exige 
uma nova adequação dos procedimentos de elaboração e análise do PDI, 
devendo sua construção ocorrer de forma livre, entretanto, alguns eixos 
temáticos, constantes de Instruções específicas, deverão estar presentes, 
pois serão tomados como referenciais das  nálises subseqüentes, que se 
realizarão por comissão designada pela SESu/MEC e SETEC/MEC.

   Da mesma forma, o PDI também é o meio pelo qual a 
instituição diz para si mesma o que ela espera do futuro. É nesse texto que 
a comunidade universitária tem a oportunidade de lançar, tendo para si a 
experiência do passado e o conhecimento do presente, os caminhos a 
seguir como instituição, sendo finalmente sua formulação participativa e 
democrática, escrito por várias mãos, tendo a Pro-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PROPLAN, a missão de 
coordenar esse processo, respeitando e consolidando a contribuição de 
cada membro da Academia no documento final do PDI.

     Este é um momento importante na história da UFPA, onde 
estamos reinventando nossos sistemas, métodos de trabalho e processos 
organizacionais, buscando a modernidade e inovação, com a missão de
produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a 
formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma 
sociedade sustentável.

    É neste cenário de transformação que sua participação será de 
vital importância para o fazer acontecer, transformando idéias em ações e 
resultados, propondo e levando a termo soluções com alternativas
inovadoras,buscando o grande desafio da UFPA em se tornar referência 
nacional e internacional como universidade multicampi integrada à 
sociedade e centro de excelência na produção acadêmica, científica, 
tecnológica e cultural.

   Apostando no seu empenho e dedicação, esta PROPLAN 
acredita que os resultados de todo este trabalho sejam alcançados em sua 
plenitude, representando o mesmo os anseios e necessidades de toda a 
comunidade acadêmica e da sociedade, que aposta no sucesso da UFPA.
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