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A Carta Programa da Chapa Inov@UFAM é fruto de diálogos e debates de um conjunto 
de técnicos(as), discentes e docentes que formularam propostas a partir de suas 
experiências de ensino, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e gestão, de vivências 
na universidade, em outras instituições e na sociedade. Resultou neste Plano para a 
Gestão da UFAM, no quadriênio 2021-2025, que responde aos desafios da universidade 
na sociedade na qual se insere, particularmente no seu contexto local, regional e no de 
demandas contemporâneas.

Em tempos difíceis, como os que vivenciamos, é necessário firmeza estratégica, 
competência e experiência para que os avanços conquistados ao longo das últimas 
décadas pela UFAM possam ser mantidos e mesmo ampliados. A meta estratégica 
da expansão com qualidade, a política de qualificação e capacitação do quadro de 
servidores(as), a ampliação da infraestrutura, o olhar para as novas tecnologias 
e a inovação, dentre outros aspectos, figuram nos compromissos com a Excelência 
Acadêmica na UFAM. A dimensão social é perpassada pelos compromissos com a 
democratização do acesso, a inclusão e a permanência estudantil, a valorização das 
pessoas, a ampliação e a melhoria das condições do HUGV, nosso hospital-escola. 
Esses dois eixos envolvem conceitos como os de qualidade e pertinência social, que 
entendemos como interconectados e complementares, transitivos de autonomia 
institucional, no seu fazer e na relação com a sociedade.

Como universidade, possuímos um papel fundamental na promoção e defesa da ciência 
na sociedade e consideramos indiscutível que todas as decisões de gestão nesta grave 
crise sanitária causada pela COVID-19 devem se pautar pelo conhecimento científico. 
Temos a consciência de que, no atual quadro pandêmico, as atividades da UFAM 
precisam ocorrer de forma remota e não mediremos esforços na busca de soluções 
inovadoras para alcançar o funcionamento pleno da universidade de forma remota 

Este texto foi construído coletivamente com a participação de membros 
dos diversos segmentos universitários. A chapa Inova@UFAM 55 valoriza a 
experiência, o compromisso,  o conhecimento da comunidade sobre suas 
próprias necessidades e suas ideias para que a UFAM atue com a excelência, 
a grandeza e o compromisso social a que está destinada. Participe, contribua, 
queremos ouvi-lo!
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enquanto esta situação pandêmica vigorar. Pautados(as) pelo conhecimento científico, 
acreditamos que não será possível retomar as atividades de forma presencial na UFAM 
sem uma vacinação abrangente.

As propostas apresentadas nos eixos temáticos que seguem levam a um conjunto 
de outros compromissos, a exemplos da melhoria das condições de trabalho dos(as) 
servidores(as), importantes na constituição de identidade com a UFAM e sua missão. 
Trata-se, portanto, da dimensão da democracia e da transparência na gestão. 

PRINCÍPIOS E COMPROMISSOS NORTEADORES DA 
GESTÃO

A gestão será alicerçada nos princípios

• da ética e da autonomia universitária;

• do compromisso com o interesse público, a democracia, a participação e a 
transparência na gestão universitária;

• da produção de conhecimento inovador e crítico;

• da formação integral da pessoa, com respeito à dignidade humana e aos seus 
direitos fundamentais;

• do respeito à diversidade, à heterogeneidade, à pluralidade de ideias e ao 
exercício da cidadania, por meio do desenvolvimento de uma consciência ética na 
comunidade universitária;

• das questões socioambientais e da conservação dos recursos naturais;

• da universalização e democratização do ensino superior público, gratuito, de 
qualidade e socialmente referenciado;

• da valorização dos(as) profissionais do ensino e da garantia de padrão de 
qualidade;

• da autoavaliação de suas atividades.
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ESTRATÉGIAS DE GESTÃO
 
De acordo com a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial que a Constituição Federal confere às universidades, bem como em atenção 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pretendemos em 
nossa gestão:

1. promover e defender a universidade pública, gratuita e comprometida com os 
princípios da democratização do conhecimento científico, artístico e tecnológico, 
da justiça social e ambiental, da diversidade cultural e dos direitos humanos;

2. promover e defender a autonomia universitária e a liberdade acadêmica, no 
cumprimento de sua função social abrangente, na organização do saber científico 
e da relação com outros saberes, na gestão administrativo-financeira;

3. promover uma política cultural universitária abrangente e guiada pelos princípios 
da integração entre ensino, pesquisa e extensão, da formação acadêmica crítica e da 
vivência universitária como espaço de reconhecimento e afirmação da pluralidade 
cultural e epistemológica, desde a comunidade interna às relações com a sociedade;

4. fortalecer parcerias com atores públicos e sociais em áreas importantes como 
Educação e Saúde, dentre outras, como parte do compromisso da universidade 
com a redução das desigualdades sociais; 

5. participar, em articulação com outras universidades brasileiras e organizações 
da sociedade civil, da defesa do financiamento público da universidade;

6. priorizar a busca de financiamento público para a pesquisa, assim como 
promover, interna e sistematicamente, espaços de debate em torno de uma política 
de pesquisa da UFAM;

7. manter diálogo permanente com a bancada amazonense no Congresso Nacional, 
visando a garantia de recursos orçamentários necessários tanto para a implantação 
de novas unidades quanto para a consolidação e a ampliação da UFAM MULTICAMPI;

8. apoiar o fortalecimento dos cursos de licenciatura na perspectiva da construção 
de relações mais orgânicas com a Educação Básica;

9. ampliar a oferta de cursos superiores a distância na Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), inclusive com polos UAB e dentro dos campi da UFAM; 

10. articular e fortalecer as ações em rede entre as Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) do Norte, como a Rede Amazônica de Pesquisa Interdisciplinar e 
outras;

11. valorizar e promover a constituição MULTICAMPI da UFAM e sua ampliação 
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local e regional;

12. implementar e qualificar ações afirmativas e de inclusão mediante políticas 
de acesso e permanência e em diálogo com sua diversidade interna: pessoas 
com deficiência, ribeirinhos(as), indígenas, identidades de gênero, dentre outros, 
apoiando os núcleos já existentes e criando outros;

13. ampliar as ações voltadas para a qualificação dos(as) servidores(as) da UFAM;

14. implementar ações e infraestrutura de apoio às atividades de cultura, lazer, 
esporte e saúde, voltadas à melhoria da qualidade de vida dos(as) servidores(as); 

15. criar e apoiar processos de Planejamento Institucional nos diversos níveis 
da Instituição, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de 
Desenvolvimento das Unidades administrativas e acadêmicas e o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação, dentre outros.

UFAM INCLUSIVA E PARTICIPATIVA

A gestão envidará esforços para:

1. priorizar políticas e ações de assistência e integração estudantil e a perspectiva 
da permanência do(a) estudante como vivência universitária de práticas de ensino, 
pesquisa e extensão;

2. priorizar a democratização e a transparência das ações e informações através 
do uso dos sistemas e tecnologias de informação;

3. propor editais internos voltados para o ensino, a pesquisa, a extensão e a 
transversalidade de gênero, raça e etnia, como medida de promoção da educação 
e da produção de conhecimentos para a equidade e os direitos humanos;

4. promover a participação e a transparência como princípios de democratização 
interna e da relação com a sociedade, reconhecendo como agentes as diversas 
categorias e os/as atores/atrizes da comunidade universitária, além de outros 
interlocutores, como os movimentos sociais, as organizações governamentais e 
não governamentais, dentre outros;

5. potencializar a atuação do Departamento de Ações Afirmativas, Diversidade e 
Equidade da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) na promoção de espaços, reflexões 
e proposições para a equidade e o combate às discriminações nas relações 
institucionais e pedagógico-curriculares;

6. potencializar a atuação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica 
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da UFAM, visando garantir inclusão aos(às) discentes com deficiência, transtorno 
do espectro do autismo e de altas habilidades de maneira mais qualitativa e 
respeitando a acessibilidade, a diversidade e a necessidade do apoio pedagógico, 
social e psicológico;

7. criar e implementar estratégias de participação direta e diálogo com a comunidade 
universitária por meio do programa “UFAM de todos nós”;

8. promover o diálogo, a eficiência, a transparência e a ética, restaurando uma 
gestão compartilhada através do Comitê Gestor, que articulará e coordenará a 
implementação de programas e ações com as unidades acadêmicas; 

9. promover ampla publicidade de forma regular, com linguagem simples, sobre 
dados orçamentários e financeiros, resoluções e decisões que afetem a comunidade 
universitária; 

10. promover Seminários de Avaliação periodicamente com todos(as) os(as) 
servidores(as) da administração superior, a fim de avaliar o alcance dos objetivos 
previstos em cada eixo temático constante do Plano de Gestão, manter um diálogo 
permanente e assegurar que cada servidor(a) sinta que ele/ela está sempre 
contribuindo da melhor forma que pode para a administração universitária;

11. implementar um atendimento mais humano, acessível e menos burocrático 
na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), destinado a todos(as) os(as) 
servidores(as), especialmente aos/às aposentados(as), para poderem protocolar 
pedidos fora do sistema SEI;

12. manter a gestão focada no futuro, com a concepção de planejamento como 
um processo permanente de reflexão e ação, por meio de revisões periódicas do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), buscando sempre avaliar e conhecer 
cenários internos e externos, com vistas a propor estratégias que minimizem as 
fragilidades institucionais, potencializem seu pontos fortes e proporcionem a 
evolução de seus resultados, para que sejam mantidos os objetivos institucionais 
de assegurar a expansão da educação superior gratuita de qualidade no Amazonas;

13. reorganizar e reestruturar as áreas, as atividades e os recursos, de forma a 
potencializar o funcionamento institucional, direcionando o fluxo de trabalho de 
modo mais eficaz.
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UFAM DESBUROCRATIZADA E COMPROMETIDA COM 
SEU(SUA) SERVIDOR(A)
 
Nossa gestão pretende:

1. implementar a lei da desburocratização na universidade (Lei Federal nº 13.726 
de 8 de outubro de 2018);

2. defender que, para cada legislação implementada, seja exigida uma análise do 
ônus administrativo (em particular temporal), ou seja, dos seus efeitos no cotidiano 
do(a) servidor(a) e/ou discente. Além disso, que cada resolução nova que substitua 
uma antiga não implique no aumento de burocracia e ônus administrativo ao(à) 
servidor(a) e/ou discente;

3. defender a implementação de uma legislação e de procedimentos daí decorrentes 
que dispensem o envio de comprovante para o Relatório Individual de Trabalho (RIT) 
de atividades que ocorreram na própria universidade. A administração universitária 
não precisa exigir comprovante de uma atividade da qual a instituição tem clara 
ciência, em razão de ela ter ocorrido em suas dependências e de haver registro nos 
sistemas de gestão existentes;

4. reavaliar as normas internas para a concessão de adicional de insalubridade, para 
que a concessão ocorra de forma ágil e isonômica a todos(as) os(as) servidores(as) 
de todas as unidades da universidade;

5. simplificar e desburocratizar o processo de afastamento para qualificação 
(Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado) e participação em congresso e colaborações 
nacionais e internacionais, além de eliminar a exigência de participação em 
processo seletivo para afastamento para participar de curso de pós-graduação 
e pós-doutorado, revisando a Resolução nº 027/2019 do Conselho Universitário 
(CONSUNI);

6. buscar soluções junto ao Ministério da Educação (MEC) para resolver o 
problema da falta de gratificações de direção apropriadas para os(as) diretores(as), 
coordenadores acadêmicos e administrativos das unidades na nova estrutura;

7. promover cursos de gestão universitária para membros da administração 
universitária e produzir manuais de procedimentos administrativos, os quais 
possam servir de apoio para todos os cargos da administração universitária. Muitas 
vezes, professores acabam exercendo cargos (como a Chefia do Departamento ou 
a Coordenação de Curso) com pouco conhecimento de gestão universitária; 

8. melhorar a estrutura do Almoxarifado e as condições de recebimento e expedição 
do material;
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9. Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV):

• priorizar a conclusão do HUGV para que este possa:

a. atender casos de alta complexidade e ter todos os seus 11 centros 
cirúrgicos em funcionamento, e

b. atender casos de média e alta complexidade, devidamente pactuadas ou 
contratualizadas com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SEAS), 
com procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 

• melhorar as condições de segurança no HUGV e nos prédios adjacentes e as 
condições de espaço físico para Docentes, Técnicos(as) Administrativos(as) em 
Educação e Discentes;

• otimizar processos de gestão e fluxos financeiros vinculados ao HUGV e a 
unidades adjacentes;

• trabalhar para abrir as especialidades de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia 
no HUGV;

• revisar, melhorar e expandir convênios da UFAM com a SEAS; 

• avaliar a possibilidade de a Maternidade Balbina Mestrinho se tornar 
Maternidade Universitária.

Graduação: expansão, flexibilização, inovação

A graduação, como todas as áreas que compõem a instituição UFAM, é uma área, que, 
para funcionar minimamente, precisa da união de diversos elementos, conhecidos por 
todos(as), acrescidos, atualmente, pelos efeitos trazidos pela COVID-19. 

Podemos dividir esses elementos entre os maiores responsáveis por eles: a administração 
superior, a administração acadêmica, o corpo docente e o corpo discente. Dividimo-los 
aqui para efeitos de análise – não há como um curso de graduação prosperar sem uma 
fusão de todos estes elementos.

As responsabilidades da administração superior da instituição são muitas em relação à 
graduação. Mas enfatizamos três aqui, lembrando que a segunda e terceira iniciativas 
são compartilhadas com os três segmentos da comunidade universitária:

1. A infraestrutura digital da UFAM

O que antes era “apenas” uma prioridade absoluta, hoje, por conta da nossa 
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experiência na pandemia, tornou-se uma questão de respeito democrático: 
sem acesso pleno à internet, sem a inclusão digital de todos(as), a Universidade 
dificilmente cumprirá seus objetivos. Os(As) discentes (todos/todas) passaram 
a precisar de acesso digital aos cursos. Isso significa uma expansão significativa 
da oferta, na capital e no interior, para dar sustentação a todos os cursos de 
graduação regulares e os de oferta única, como os do Plano Nacional de Formação 
de Professores (PARFOR).

2. Flexibilização Curricular/Ensino a Distância (EaD)

O sistema de comunicação e informação dos conhecimentos e saberes 
desenvolvidos e em desenvolvimento pela UFAM abre múltiplas perspectivas, 
quase todas tangenciando a graduação. Uma dessas perspectivas envolve o Ensino 
a Distância, modalidade de ensino que, por sua vez, também abre perspectivas: na 
administração (cursos de atualização e de treinamento), no ensino (da graduação 
e da pós-graduação), na pesquisa e na extensão. Mais um aspecto para o qual a 
pandemia forçou a nossa atenção. 

A primeira exigência desse elemento é o acesso à informação e à comunicação: a 
metodologia exige a intercomunicação digital, o que reforça a necessidade absoluta 
da expansão da oferta institucional.

A segunda exigência é a assunção da metodologia remota como um elemento 
natural dos currículos dos cursos da UFAM. A UFAM está notoriamente atrasada 
nesse processo e inadequadamente preparada para fazer frente às demandas 
centrais da graduação e às demandas que podemos rotular como complementares 
(disciplinas específicas com alto índice de reprovação, disciplinas de interesse de 
toda a comunidade universitária). É claro que a pandemia impõe urgência nesse 
aspecto. Em termos mais universais, assumir essa modalidade como elemento 
integrante do currículo abrirá caminho para inovação e flexibilização dos currículos 
da graduação.

3. Desenvolvimento da graduação

O apoio institucional aos cursos de graduação deve ser tanto acadêmico como físico 
em termos de instalações e equipamentos. Para que isso possa ser feito de forma 
racional, regular e estratégica, devemos aproveitar o conjunto de informações 
públicas disponíveis por meio do sistema de avaliação dos cursos de graduação 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
– devemos avaliar as avaliações. Essas avaliações deverão servir de base para o 
planejamento trienal de desenvolvimento dos cursos. O planejamento deverá ser 
permeado de determinados conceitos básicos, a exemplo de flexibilização (EaD, 
percursos alternativos), inclusão, integração teoria-prática, integração ensino-
extensão, entre outros, e fazer referência tanto à mobilidade estudantil como à 
capacitação dos professores e técnicos.
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Ainda, há questões que afetam a graduação, mas cujas soluções dependem de políticas 
de outros setores da UFAM:

1. interiorização dos campi do interior. A questão geoeducacional. Os campi são 
polos com possibilidades de ação contínua nos demais municípios do polo, não se 
limitando a atuar somente no município-sede;

2. formas de assegurar a permanência de discentes em vulnerabilidade social e os 
de fora das sedes (todos os campi).

PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INTERNACIONALIZAÇÃO

Os Programas de Pós-Graduação (PPG) são responsáveis pela maior parcela das 
pesquisas desenvolvidas nas universidades públicas, que retêm cerca de 80% desses 
programas no País. Na UFAM, em particular, a pesquisa científica está fortemente 
atrelada aos nossos programas. Devemos aproveitar a nossa inserção no maior bioma 
do mundo para potencializar o crescimento da pesquisa e da pós-graduação em nossa 
universidade por meio dos nossos PPGs. Atualmente, mais da metade dos Programas 
de Pós-Graduação da UFAM possuem nota 3, que é o mínimo exigido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para pleno exercício. É 
necessário e urgente consolidar esses programas e aumentar os conceitos daqueles 
com notas 4 e 5, tomando medidas para o fortalecimento e o estímulo à pesquisa e à 
pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas com as seguintes ações:

1. consolidar os programas de pós-graduação com conceito 3 da CAPES, dando 
apoio necessário para fortalecê-los e se transformarem em conceito 4 ou 5;

2. estabelecer uma política agressiva de internacionalização dos nossos 
programas, incentivando os intercâmbios com instituições estrangeiras, apoiando 
expressamente as publicações em periódicos internacionais, promovendo meios 
que facilitem a publicação das dissertações e teses em língua inglesa, e divulgando 
esses programas nessa língua e em espanhol na rede mundial de computadores;

3. promover intercâmbio internacional para absorver alunos de outros países, 
principalmente da América Latina; 

4. explorar a nossa situação geográfica como oportunidade para colaborações 
internacionais, desenvolvendo projetos de pesquisa em colaboração com 
universidades estrangeiras, viabilizando a internacionalização dos nossos programas 
de pós-graduação;
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5. revitalizar o fundo de apoio à pesquisa e à pós-graduação para modernizar e 
melhorar os conceitos. Reintroduzir o apoio à pesquisa através programas de fluxo 
contínuo, como Caxiri, Nhengatu, Tucandeira e Pró-Congresso, para pesquisa de 
qualidade e para internacionalização;

6. criar um programa de apoio aos grupos de pesquisa para manutenção e 
atualização de equipamentos e softwares essenciais para pesquisa; 

7. apoiar publicações open-access de qualidade através de parcerias com editoras; 

8. apoiar a criação de Minter e Dinter com o interior do Amazonas, com suporte 
financeiro para o deslocamento de discentes e professores(as) que necessitem usar 
os laboratórios de pesquisa em Manaus;

9. estimular ações de fortalecimento das parcerias com outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) e intercâmbios internacionais, de forma que tanto alunos quanto 
professores possam ter a experiência de desenvolver parte de suas pesquisas em 
outros centros de excelência em pesquisa; 

10. estimular o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 
e o Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI), visando o fortalecimento de programas de pós-graduação; 

11. ampliar a qualificação do corpo docente e técnico administrativo em nível 
de mestrado e doutorado e promover o ingresso dos(as) docentes dos campi do 
interior nos programas de pós-graduação em Manaus por meio de editais específicos 
voltados para essa causa;

12. estimular a contratação de pós-doutorandos, professores e pesquisadores 
visitantes, para que possam fortalecer o ensino e a pesquisa de nossos Programas 
de Pós-Graduação; 

13. incentivar e aumentar a interação com o Polo Industrial de Manaus (PIM) e 
a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), para obter bolsas de 
estudo e apoio aos nossos laboratórios de pesquisa; 

14. aumentar a participação de professores(as) nos programas de pós-graduação, 
por meio de incentivo e apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESP);

15. incentivar a capacitação dos(as) docentes em estágios de pós-doutorado, 
visando contribuir significativamente com a qualidade das pesquisas e com parcerias 
e cooperações nacionais e internacionais;

16. fortalecer o apoio administrativo nas secretarias dos Programas de Pós-
Graduação, de modo que os coordenadores tenham tempo hábil para atuarem e 
se dedicarem, de fato, a ações de melhorias para os programas;
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17. unificar o Regimento Geral de pós-graduação numa forma mais ampla e 
robusta para atender todas as necessidades dos programas.

Extensão Universitária e a Relação com a Sociedade

Entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU), há um que pauta nossa responsabilidade, mais precisamente 
o Objetivo 4, que visa a “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.

A UFAM tem o compromisso com a democratização do conhecimento e considera 
o acesso público à informação um valor estratégico para reforçar as relações entre 
educação, ciência, inovação tecnológica e sociedade. É necessário que, cada vez mais, 
universidade e sociedade criem e compreendam a capacidade transformadora do 
conhecimento produzido pela relação desses dois polos e procurem fortalecê-la por 
meio da construção de projetos educativos e comunicativos que, essencialmente, 
abram as portas das universidades às sociedades locais.

As atividades de extensão universitária promovem a interação da comunidade em 
geral com os estudantes envolvidos nos projetos, permitindo que eles entendam e 
fundamentem, na prática, os conhecimentos aprendidos/construídos em sala de aula. 
Elas oportunizam ainda, a elaboração e articulação de políticas públicas, por meio da 
participação da sociedade em fóruns, consultorias e núcleos específicos de atuação. 
Essa é uma maneira extremamente eficiente de a universidade cumprir o seu papel, 
devolvendo à sociedade todo o conhecimento e pesquisa ali gerados de maneira 
aplicada.

A comunidade universitária, assim, se confronta com as reais necessidades sociais 
relacionadas às ações priorizadas e desenvolvidas no âmbito da instituição, ampliando 
imensamente seus horizontes. Esse confronto levará à medida exata do que as pessoas 
e os diversos setores realmente precisam e no que o conhecimento acadêmico, as 
inovações e os perfis profissionais que ali atuam e são forjados podem ajudar no 
atendimento a essas necessidades.

Isso posto, é necessário:

1. fortalecer programas de extensão de longa duração como ferramentas 
fundamentais para a formação e a atuação do(a) profissional cidadão/cidadã, 
pois, nesses espaços dinâmicos de aprendizagem e ação, são ensejadas a 
interdisciplinaridade, a interprofissionalidade e a dialogicidade, viabilizando uma 
relação transformadora entre universidade e sociedade;
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2. instituir comitê de captação de recursos (empresas, editais etc.) e outras 
estratégias de forma a potencializar os investimentos em extensão;

3. incentivar os projetos de pesquisa desenvolvidos no interior e em territórios 
social e economicamente vulneráveis a estabelecerem um diálogo direto com a 
sociedade ou com um público específico, permitindo a construção conjunta de 
conhecimento por meio da consecução da interdisciplinaridade; 

4. potencializar a comunicação voltada a diferentes públicos, desenvolvida de 
forma articulada com a divulgação e a popularização da ciência;

5. incentivar veículos (programas de TV, cartilhas, revistas, sites etc.) e formas 
para que professores(as), pesquisadores(as) e estudantes apresentem seus 
projetos e resultados ao público não especializado, com clareza e em linguagem 
simples e acessível. Esse processo aumenta a transparência do uso dos recursos 
públicos aplicados às pesquisas na universidade, bem como a apropriação dos 
conhecimentos, produtos e processos produzidos na universidade. 

INTERIORIZAÇÃO

Interiorização da UFAM: um acerto estratégico rumo a um modelo inovador de 
Universidade Multicampi

Os campi, mais do que nunca, são hoje imprescindíveis 
para o desenvolvimento do Amazonas. 

A UFAM é uma das universidades mais importantes da Amazônia Brasileira. Instalada 
neste território de grandes desafios tanto no plano doméstico quanto nos planos 
regional e internacional, cumpre um dever de Estado nada trivial, considerando a 
dimensão do Amazonas, sua baixa densidade demográfica, deficitária conectividade e 
infraestrutura de serviços básicos como energia e saneamento. 

A Amazônia tem como destaque a condição natural, por abrigar a maior floresta 
tropical do planeta, um acervo de geobiodiversidade e serviços ambientais para 
a manutenção das condições climáticas globais; e a grande diversidade socioétnica 
e cultural representada por grupos indígenas e uma gama de populações nativas e 
migrantes. Nesse cenário, a falta de políticas de desenvolvimento assentadas em 
atividades econômicas dinâmicas e sustentáveis parece contrapor a complexidade e 
as oportunidades da região. 

As múltiplas cidades pequenas, em processo de consolidação ou desaparecimento, e 
poucas cidades médias complementam a metrópole. Há uma grande diferença entre 
esses espaços, não somente no modo de reprodução social de milhares de pessoas 
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intimamente ligado ao meio rural, mas, também, na falta de equipamentos urbanos 
e recursos humanos suficientes para o exercício com qualidade das atribuições dos 
governos e setores econômicos. 

Diante desse cenário, a recente desconcentração das universidades, a partir da instalação 
do modelo multicampi nas principais cidades das calhas dos rios que cortam o Estado 
do Amazonas, potencializa o desenvolvimento do território amazônico, oportunizando 
aos povos e cidadãos/cidadãs o direito a educação, a ciência e a tecnologia, associado 
ao privilégio de continuar (con)vivendo nestes espaços e desfrutando de suas diversas 
riquezas de forma mais equitativa e sustentável. 

A UFAM consolidou-se como uma universidade Multicampi, cujas unidades acadêmicas 
situadas nos campi do interior operam sob uma gestão comum, o que enseja uma 
melhor coordenação organizacional em termos de funções específicas, atividades e 
integração estratégica, na persecução de suas atividades-fim, ao mesmo tempo em 
que reduz os custos operacionais de suas atividades-meio estampadas na burocracia 
estatal.

Temos a oportunidade de responder de forma inovadora aos desafios impostos pelo 
crescimento econômico que adiciona, de um lado, a necessidade de conciliação das 
soluções dos problemas nacionais com as exigências da economia global e, de outro, 
a necessidade de que essas soluções econômicas sejam sustentáveis. A UFAM é 
uma instituição multifacetada que atua nas áreas de Educação, Pesquisa, Extensão e 
Inovação tecnológica e vê em seus 5 campi, localizados em Coari, Benjamin Constant, 
Parintins, Itacoatiara e Humaitá, oportunidades de transformação do cenário do interior 
do Amazonas a partir da atuação no local que se erradia em polos catalizadores do 
desenvolvimento baseado no conhecimento, na tecnologia, na inovação e no respeito 
às sociedades locais. 

 A própria instalação dos campi da UFAM levou à movimentação da economia local 
a artir dos salários, das bolsas e dos gastos da universidade em seus processos de 
instalação e manutenção. Além disso, como impacto da qualificação de pessoas, gera 
inovação na gestão pública e nos negócios e modifica a atenção externa a partir da 
forma como temas locais passam a ser tratados por parte das pesquisas e projetos de 
extensão desenvolvidos pela referida instituição. Nesse sentido, assumimos o desafio 
de apontar, a seguir, caminhos e políticas que podem potencializar esses efeitos e 
viabilizar um projeto inovador de Universidade Multicampi, que tem a sociedade como 
sua referência: 

1. avançar no modelo institucional de governança dos campi do interior, instituindo 
unidades gestoras com a garantia de formação de equipes técnicas de gestão, 
mobilidade intrainstitucional, interdisciplinaridade e sustentabilidade, de modo a 
proporcionar maior autonomia de gestão. A Reitoria concederá o status de Unidades 
Gestoras às unidades acadêmicas dos campi do interior, com o que seus diretores 
poderão atuar com mais autonomia, agilidade e propriedade na consecução dos seus 
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planejamentos e na execução orçamentária, em conformidade com os interesses 
das ações desenvolvidas em cada campus. Em consonância com essa ação, a Reitoria 
deverá também assegurar o controle de qualidade e gestão eficiente dos recursos 
destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão, e às atividades-meio;

2. alavancar estruturas de apoio à inovação, como núcleos de empreendedorismo/
incubadoras, com o fortalecimento da incubadora em Itacoatiara e o apoio à criação 
de novos habitats de inovação nos demais campi do interior, acompanhado da 
capacitação de recursos humanos, conforme preconizado no PDI 2016-2025 da 
UFAM;

3. assegurar condições para o pleno funcionamento das edificações e buscar 
alternativas que atendam às necessidades de manutenção das unidades do 
interior, principalmente relacionadas a: acessibilidade dos elevadores; transporte 
institucional para a realização de atividades acadêmicas; funcionamento de 
equipamentos de laboratórios de ensino/didáticos; melhorarias nos instrumentos 
relacionados à segurança pessoal e patrimonial; e análise e readequação dos 
Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio. Nesse tema, a Administração Superior 
implantará um programa com ações preventivas e corretivas de manutenção predial; 

4. assegurar o funcionamento dos serviços de Tecnologias da Informação (TI) 
da instituição, principalmente, em relação a melhorar a oferta de serviços de 
conectividade nos campi. Garantir, também, a qualidade e a efetividade desses 
serviços por meio da capacitação das equipes de TI das unidades do interior. A 
UFAM, no papel de protagonismo, deve estar presente nas discussões sobre a 
necessidade de melhorias na conectividade de internet e fornecimento de energia 
elétrica no Estado do Amazonas para os municípios do interior que abrigam as suas 
unidades acadêmicas;

5. instituir, no campus de Benjamin Constant, uma política de formação de recursos 
humanos aptos a contribuir com a integração, o desenvolvimento regional e os 
intercâmbios cultural, científico e educacional, fundada na identidade latino-
americana, especialmente da Pan Amazônia, e orientada para o desenvolvimento 
econômico, a justiça social e para a sustentabilidade ambiental;

6. expandir a infraestrutura das unidades acadêmicas do interior com a construção 
das Fazendas Experimentais nos campi de Humaitá, Parintins, Benjamin Constant e 
Itacoatiara e da Farmácia Escola em Itacoatiara;

7. desenvolver uma política de realocação – devolução – de vagas para as 
circunstâncias em que os(as) servidores(as) são transferidos(as) para outras 
unidades acadêmicas, garantindo a manutenção dos quadros projetados para o 
funcionamento das unidades dos campi;
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8. desenvolver uma política de mobilidade intrainstitucional de docentes, baseada 
em critérios, com transparência, à semelhança do que ocorre com os(as) técnicos(as) 
administrativos(as) em educação;

9. expandir os cursos de Pós-Graduação em Áreas Estratégicas para Amazônia, 
especialmente ao desenvolvimento interiorano, com apoio à oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu (especialização), em atendimento à formação de profissionais 
da Educação Básica, e a oferta de Programas de Pós-Graduação em parcerias 
interinstitucionais, a fim de promover o aumento do número de servidores(as) 
qualificados(as), principalmente, na formação doutores(as);

10. incentivar docentes das unidades do interior, com reconhecida qualificação, 
a participar em Programas de Pós-Graduação na capital ou em outros campi, 
promovendo maior integração institucional dos recursos humanos;

11. apoiar a criação de cursos de graduação em áreas estratégicas definidas 
nos campi, a fim de diversificar a oferta, baseada nas demandas da sociedade. 
Dentro dessa concepção, deve-se considerar a oferta de cursos modulares e cursos 
permanentes noturnos, a fim de otimizar o uso das dependências das unidades 
acadêmicas;

12. envidar esforços no sentido de realizar ações administrativas conjuntas, 
como: a) desenvolver metas comuns entre os campi do interior, preservando as 
suas características próprias; b) ouvir e atender as necessidades dos(as) discentes 
desses campi, visando a sua permanência e inserção na comunidade acadêmica; 
c) garantir a consistência dos currículos em todos os campi, bem como a qualidade 
do ensino; d) assegurar a participação de docentes e discentes em atividades 
acadêmicas em outros campi; e) oferecer condições adequadas para o exercício 
das atividades-meio, como tecnologia da informação, e o maior conhecimento 
do sistema integrado da administração; f) desenvolver um processo contínuo de 
qualificação de seus(suas) docentes e técnicos(as) administrativos(as) em educação; 
g) implementar programas de incentivo à pesquisa, à pós-graduação e à extensão 
universitária, respeitando as peculiaridades de cada unidade acadêmica;

13. salvaguardar a missão da universidade e a premissa de equidade, de modo 
que os campi funcionem em harmonia entre si e com a Administração Superior. É 
indispensável que a Reitoria trate com equidade todos os campi, como exemplo, 
na atribuição de recursos financeiros, seja do orçamento do MEC, de emendas 
parlamentares ou de bancada, ou da parceria com instituições privadas;

14. criar a Pró-Reitoria de Interiorização, por meio da qual a Administração 
Superior será compartilhada com os representantes das unidades acadêmicas 
do interior, a fim de lhes dar pleno conhecimento do modus operandi da gestão 
superior, com suas possibilidades e dificuldades. Espera-se unir esforços por uma 
UFAM diversificada no espaço geográfico e fortalecida em seus objetivos comuns, 
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uma UFAM de todos os campi, pautada pela eficiência e eficácia acadêmico-
administrativa;

15. estimular a ampla colaboração intercampi no que se refere ao maior 
envolvimento de docentes, discentes e técnicos(as) administrativos(as) em 
educação nas atividades-fim da universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão, além 
daquelas atividades relacionadas a medidas destinadas a reduzir custos e promover 
o aumento da eficiência. Nessas ações administrativas, a realização de licitações e 
projetos básicos de construção civil pode ser feita de maneira colaborativa, uma 
vez que os campi carecem de equipes completas de profissionais necessários à 
execução dessas tarefas.

Educação a Distância

Para se adequar às orientações da legislação brasileira que norteia as ações de EaD nas 
Instituições de Ensino Superior (IES), nos programas e projetos de EaD já instituídos 
na UFAM, e considerando as necessidades da comunidade universitária frente ao 
contexto pandêmico em que o mundo e, em especial, o estado do Amazonas se 
encontram, destacamos algumas propostas para a EaD na Universidade. Estas apontam 
a reconstrução de um projeto inovador, potencializador e dinamizador, de caráter 
transversal na produção de saberes, para além da transmissão de informações, com 
vistas à construção do conhecimento, conforme pontuamos a seguir:

1. desenvolver a gestão democrática, visando atender as diferentes situações 
educacionais, no sentido de desenhar estratégias de ensino, com diferentes 
arquiteturas pedagógicas, coerentes com o contexto dado a cada realidade em 
que a EaD se apresenta nas unidades acadêmicas da capital e do interior;

2. acompanhar a missão estratégica dessa instituição, no que concerne à ampliação, 
à inovação e ao desenvolvimento dos programas e projetos institucionais, que 
se articulam e apoiam as ações políticas e pedagógicas de EaD e a integração de 
mediadores tecnológicos no ensino presencial;

3. promover o uso de novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDICs) no ensino a distância nas modalidades: semipresencial (híbrido), EaD 
(remoto) e presencial, colaborando com investimentos em infraestrutura tecnológica 
e recursos humanos para o apoio às ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação;

4. revitalizar e ampliar o Centro de Educação a Distância (CED)/UFAM , de modo a 
permitir o desenvolvimento de ações voltadas para a preparação das aulas a serem 
transmitidas aos discentes;
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5. mobilizar um planejamento estratégico junto à Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), tendo em vista a oferta de novos cursos de EaD e a ampliação dos polos de 
apoio presencial no interior do Estado;

6. fomentar, em parceria com as unidades acadêmicas da UFAM e outras instituições 
do país, novos cursos na modalidade a distância, em nível de graduação e pós-
graduação lato sensu e stricto sensu, a partir de parâmetros de qualidade que 
garantam a oferta e o devido funcionamento destes;

7. utilizar os espaços, recursos materiais e humanos da área de produção da TV 
UFAM como apoio às gravações de aulas que serão disponibilizadas aos discentes, 
a partir da plataforma Moodle Mobile offline;

8. propor a implantação de plataformas Moodle para os cursos, bem como a 
formação de multiplicadores para gestão das ofertas de cursos e disciplinas;

9. promover o uso de novas TDICs nas mediações pedagógicas de âmbito presencial 
do Projeto de Extensão do Centro de Estudos de Línguas (CEL) e incentivá-lo a uma 
estruturação, organização e oferta de novos cursos em EaD;

10. apoiar a PROGESP na oferta de cursos de formação específicos para os(as) 
Técnicos(as) Administrativos(as) em Educação (TAEs) e Docentes, no campo das 
novas TDICs aplicadas ao ensino, a fim de prepará-los(as) para a produção e 
sistematização dos conteúdos que serão disponibilizados aos(às) discentes.

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como vetor estratégico nas 
organizações e as constantes mudanças no ambiente interno e externo aumentaram a 
necessidade de uma atenção especial para essa área. Com uma crescente Transformação 
Digital, acelerada pelo contexto da Pandemia, a área de TICs passa para um status de 
parceira estratégica de todos os setores, contribuindo, diretamente, para o melhor 
desempenho organizacional. Esse estreitamento entre as tecnologias da informação 
e as estratégias de negócio da UFAM deve ser prioridade para uma universidade que 
pretende realizar ações inovadoras e disruptivas, pois essa sinergia possibilita ações 
vitais para que as atividades dos diversos segmentos da UFAM (Gestão, Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Inovação) sejam realizadas de forma mais eficiente, a partir do suporte de 
TICs com projetos inovadores, infraestrutura e sistemas de informações.

Dessa forma, as TICs deixaram de ser uma área lembrada apenas por suas despesas 
para se tornar, em muitos casos, um dos principais vetores de bom desempenho 
organizacional, sustentabilidade e inovação. Migram, desse modo, de provedora de 
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tecnologia para parceira estratégica dos principais processos de uma organização, 
gerando, assim, uma necessidade de melhoria na gestão de seus processos e recursos, 
de forma que seja flexível e ágil para atender à volatilidade e complexidade dos cenários 
e desafios que enfrentamos atualmente. Portanto, é importante garantir condições 
necessárias para que a área de Tecnologias da Informação da UFAM desempenhe suas 
ações à altura dos grandes desafios de um ambiente universitário inovador em suas 
diferentes áreas e que os investimentos em TICs sejam aplicados adequadamente, 
no momento oportuno e com foco nos resultados institucionais, a partir do forte 
alinhamento das ações de TICs com os objetivos estratégicos da Universidade Federal 
do Amazonas. Para tanto, propomos:

1. articular, junto à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), a melhoria da 
conexão de internet para a UFAM nas unidades de Manaus (Incluindo Fazenda 
Experimental) e do interior;

2. articular junto à RNP a implantação de Redes Comunitárias de Ensino e Pesquisa 
(Redecomep) nas cidades de Humaitá, Parintins, Coari, Itacoatiara e Benjamin 
Constant. O objetivo, nesse caso, é o de implementar redes de alta velocidade para 
integrar as instituições de pesquisa e educação superior, bem como outros órgãos 
públicos a nível municipal, estadual e federal;

3. fortalecer a parceria com a Escola Superior de Redes da RNP para capacitação 
dos funcionários de TICs das unidades de Manaus e do interior;

4. garantir um espaço físico adequado para o funcionamento da área de TICs em 
Manaus e nas unidades do interior;

5. investir em capacitação para os funcionários (Manaus e interior), considerando 
as tecnologias que utilizamos e as que pretendemos utilizar;

6. implantar solução de energia solar no DataCenter e nas salas de TICs nas 
unidades do Interior, garantindo maior eficiência energética, economia financeira 
e sustentabilidade ambiental;

7. promover reestruturação administrativa da área de TICs, visando adequar às 
novas necessidade TICs, e melhorar a gratificação dos(as) funcionários(as);

8. investir em contratações de serviços e softwares com objetivo de apoiar a 
execução das atividades de tecnologia da informação e comunicação em Manaus 
nas unidades do interior;

9. promover ações de Governança de TICs focadas no Índice de Governança de TI 
(iGovTI);

10. promover maior alinhamento e parceira da área de TICs com a Reitoria e os 
demais setores da universidade;

https://www.instagram.com/ufam55/
https://www.facebook.com/Ufam55/
https://ufam55.com.br/


CARTA PROGRAMA - CHAPA 55 Inov@UFAM20 /ufam55 /ufam55 ufam55.com.br

11. promover gestão da área de TICs de forma colaborativa com os(as) 
funcionários(as), visando a melhoria contínua dos serviços, a valorização e a 
qualidade de vida desses/dessas profissionais;

12. promover ações de pesquisa com objetivo de prover soluções inovadoras em 
tecnologia da informação para os segmentos de Gestão, Ensino, Pesquisa, Extensão 
e Inovação;

13. garantir Recursos Humanos necessários para a execução das atividades de 
TICs;

14. estabelecer um Planejamento Estratégico para área de TICs, com definição 
clara das prioridades institucionais e alinhado ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI);

15. investir recursos financeiros na manutenção, expansão e atualização de 
sistemas de informação para as áreas administrativas e acadêmicas da UFAM;

16. investir recursos financeiros na manutenção, expansão e atualização 
tecnológica para soluções de segurança da informação, com objetivo de garantir a 
proteção e integridade dos dados institucionais da UFAM;

17. investir recursos financeiros na manutenção, expansão e atualização 
tecnológica da infraestrutura de comunicação da UFAM em Manaus e nas unidades 
do interior (Rede de Dados, Wifi-Zone-UFAM, Telefonia e Videoconferência);

18. investir recursos financeiros na manutenção, expansão e atualização 
tecnológica do sistema de vigilância, com câmeras da UFAM em Manaus e nas 
unidades do interior;

19. investir recursos financeiros na manutenção, expansão e atualização 
tecnológica de equipamentos e soluções para processamento e armazenamento 
de dados em Manaus e nas unidades do interior, incluindo estruturas adequadas 
para realização de backups;

20. estabelecer parcerias com Programas de Pós-Graduação da UFAM/Instituições 
Externas, a fim de viabilizar qualificação para os(as) funcionários(as) da área de 
TICs (Manaus e interior).
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O futuro não se dá “ao acaso, mas é construído”. Não é um conjunto 
predeterminado de eventos e de situações irreversíveis, mas uma construção 
coletiva, moldada por diversos atores a partir de tendências e vetores da 
Economia, da Política, da Tecnologia, da Psicologia, dos movimentos sociais 
e da natureza, entre tantos outros fatores.

Vamos juntos fazer, agora, o que queremos para a UFAM, entendendo 
fortalezas e fraquezas em um contexto de oportunidades e ameaças, ajustando 
nossa visão de futuro e de pensamento estratégico. Agindo coletivamente, 
chegaremos lá.

Andrea Waichman, é professora titular da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), doutora em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Foi Diretora de Pós 
Capacitação do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do 
Amazonas, diretora da Pós-Graduação da UFAM, Diretora Técnico Científica 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), e 
Diretora de Gestão de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência 
Tecnológica da UFAM. Na pesquisa atua na área de ecotoxicologia e 
avaliação de risco ambientais e humanos em regiões tropicais, com ênfase 
em agrotóxicos e de avaliação de Impactos Ambientais.

Margarida Carmo é professora Associada do Instituto de Ciências Exatas 
e Tecnologia (ICET) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em 
Itacoatiara, doutora em Química Analítica. Foi Coordenadora Acadêmica e 
coordenadora do curso de Química Industrial do ICET. Como pesquisadora 
tem experiência na área de química, com ênfase nas subáreas de Físico-
Química e Química Analítica.

Reitora
ANDREA WAICHMAN

Vice-reitora
MARGARIDA CARMO

VEM COM A GENTE!!! 
CHAPA 55 INOV@UFAM
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