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O IFPA Campus Castanhal apresenta o relatório de gestão referente ao exercício de 2019 como instrumento de prestação de conta tanto 

para comunidade acadêmica quanto para à sociedade em geral sobre os avanços registrados referente a oferta de uma educação pública, gratuita 

e de qualidade. 

Este documento reúne as principais realizações em diferentes áreas da educação profissional e tecnológica, com destaques para os avanços 

conquistados principalmente na área do ensino, pesquisa e extensão e apontando os principais desafios quanto aos processos de ensino-

aprendizagem e administrativos, em que os recursos públicos foram utilizados de forma otimizada e aplicados adequadamente. 

O ano de 2019 foi marcado por uma grave crise econômica que teve como consequência elevados cortes no orçamento levando-nos a 

priorizar ações de oferta dos cursos do ensino médio integrado, técnico, superior e pós-graduação previstos no PDI e investir na manutenção da 

infraestrutura do Campus. Assim, priorizamos a contratação de empresa para realizar o projeto de prevenção contra incêndio, realizar a 

manutenção do ginásio poliesportivo e dar continuidade nas manutenções realizadas no prédio do refeitório, laboratório de agroindústria e no 

departamento de ensino e pesquisa educacional-DEPE. 

No campo da pesquisa, pós-graduação e extensão houve um considerável avanço na formação de recursos humanos com a oferta de 

curso de mestrado profissional em desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares e do curso de Especialização em 

Educação do Campo. Podemos destacar ainda  ampliação da cooperação internacional com a Universidad de Alicante (Espanha), Le Mans 

Université (França) e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro-UTAD (Portugal) que possibilitou a elaboração e submissão da proposta de 

doutorado em desenvolvimento rural e sistemas agroalimentares junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

a realização do I Seminário Internacional de Linguagens, Culturas, Tecnologias e Inclusão (I SILICTI), XII Semínário Internacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia Solidária (SICOOPES) & III Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação Social da 

Amazônia (FECITIS) e  Semana de Integração em Ciência, Arte e Tecnologia (SICAT),  entre outros eventos de caráter local que contribuíram para 

a difusão e popularização dos conhecimentos científicos, tecnológicos e inovação gerados pelo IFPA Campus Castanhal.  

Essas ações e outras não mencionadas qualificaram o Campus Castanhal para um crescimento qualitativo e quantitativo de suas atividades 

acadêmicas, conseguindo manter um padrão de qualidade na oferta de serviços educacionais, atendendo às demandas regionais, com processos 

participativos e democráticos, priorizando os princípios da diversidade, inclusão e sustentabilidade. 

Por fim, aproveito para agradecer a toda equipe de gestão, servidores, estudantes e colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente 

para os significativos avanços sistematizados neste relatório.  

  

1. Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

O IFPA - Campus Castanhal é um dos mais antigos estabelecimentos de 

ensino do Estado do Pará, fundado em 1921 como Patronato agrícola 

Manoel Barata, desde sua fundação, passou por várias modificações e 

teve diversas denominações, culminando com sua transformação em 

Instituto Federal do Pará - Campus Castanhal, em 2008, por meio da 

promulgação da Lei federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 

regulamenta a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica.   

 O Campus atua na oferta de educação profissional e tecnológica 

em todos os níveis e nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

 

  

Figura 1: Identidade Organizacional – IFPA Campus Castanhal  2.1 Identificação da Unidade 

2. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 



 

 
 

  
A área abrangência do Campus abarca 20 municípios próximos à cidade de Castanhal, com população de aproximadamente 832 mil pessoas, com 

IDH médio de 0,584 e área de 24.650 km², segundo dados do IBGE. 

Esta área foi delimitada pela Resolução Nº 111/2015 – CONSUP/IFPA, visando a necessidade de espraiar a atuação acadêmica dos Campi para os 

municípios próximos à cidade sede com vistas a atender a política de integração regional do Pará, corroborando assim com o desenvolvimento 

econômico, social, cultural, ambiental e infraestrutural da região. 

Fonte: Painel de Indicadores IFPA - Resolução Nº 111/2015 - CONSUP. Atualizado em 03/01/2020 

Figura 2: Área de Abrangência do IFPA - Campus Castanhal 



 

 
 

  

2.2 Estrutura Organizacional 

O Organograma do Campus fora aprovado na 1° reunião do Conselho Diretor do Campus - CONDIR, realizada no dia 01 de novembro de 2019. O processo está em fase 

de análise para aprovação na reitoria do IFPA. 
Figura 3: Organograma IFPA - Campus Castanhal 

Fonte: CPDIA-Campus Castanhal 



 

 
 

2.3 Apresentação dos Gestores  

2.4 Modelo de Negócio 

Diretor Geral do IFPA 

Campus Castanhal 

 

Prof. Dr. Adebaro Alves Reis  

 

Tituação: Economista, Mestre 
em Planejamento do 
Desenvolvimento e Doutor 
em Desenvolvimento 
Sustentável do Tópico Úmido 

 

Diretor de Ensino 

Prof. Dr. Cícero Paulo 
Ferreira  

Diretora de 
Administração 

Especialista Elisângela 
Maria de Brito 

Pereira  

Diretor de Pesquisa, 
Pós-Graduação, 

Inovação e Extensão 

Prof. Dr. André Luiz 
Luz Barbas  

Figura 4: Modelo de Negócio IFPA - Campus Castanhal 

Fonte: CPDIA-Campus Castanhal 



 

 
 

  

2.5 Cadeia de Valor 

2.6 Análise de Ambiente Externo  

Fonte: CPDIA-Campus Castanhal 

Figura 5:Cadeia de Valor IFPA - Campus Castanhal 

Figura 6: Análise de Ambiente Externo IFPA - Campus Castanhal 

Fonte: CPDIA-Campus Castanhal 



 

 
 

 3.1. Mapa Estratégico 

  

3. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos 

Ser uma instituição de referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, 
comprometida com a excelência na educação integral com ênfase na sustentabilidade. 

DIVERSIDADE;  RESILIÊNCIA;  
INCLUSÃO;  ÉTICA; 
EQUIDADE;  CIDADANIA;  
RESPEITO;  DEMOCRACIA; 
COMPROMETIMENTO; 
SUSTENTABILIDADE; 
HUMANIZAÇÃO; 
TRANSPARÊNCIA. 

Promover educação profissional e integral, com base cidadã, por meio do ensino, pesquisa, extensão e 
inovação tecnológica, de modo a atender e incluir as diversidades sócio culturais e ambientais com a 
valorização das relações históricas da região Amazônica. 

Figura 7: Mapa Estratégico IFPA - Campus Castanhal 

Fonte: PDC-Campus Castanhal 



 

  

O Planejamento das atividades do Campus Castanhal é realizado de forma alinhada aos objetivos institucionais do IFPA. O Planejamento 

Operacional é realizado pelo Plano Ações e Metas (PAM), neste são elencadas as iniciativas estratégicas a serem realizadas durante o ano em 

consonância com o Planejamento Estratégico e visam colaborar com o alcance dos objetivos institucionais, o quadro X mostra as iniciativas 

estratégicas traçadas para o ano de 2019 no PAM do Campus Castanhal. 

Quadro 1 – Iniciativas Estratégicas, PAM 2019 

Objetivo estratégico  Iniciativa Estratégica 

Desenvolver a gestão de 
pessoas com foco em 

resultados 

Capacitar equipe pedagógica do Campus 

Implementar cursos de doutorado e metrado e manutenção do curso de Mestrado em Desenvolvimento Rural 

Implementar curso de Doutorado em Desenvolvimento Rural 

Implementar a Governança 
Institucional 

Elaborar o plano anual de ações ambientais em consonância com o PIAA 

Utilizar 100% da matriz orçamentária na manutenção da infraestrutura do Campus. 

Observar o PAM afim de atender todos os objetivos propostos e este devem estar 100% alinhados ao PDI e PDC  

Consolidar e ampliar a 
infraestrutura 

Realizar a contratação de empresa para realizar o projeto de prevenção contra incêndio 

Realizar a Manutenção do ginásio poliesportivo do Campus Castanhal; Dar continuidade nas manutenções realizadas no 
refeitório; Programar a manutenção no Laboratório da Agroindústria 

Otimizar a execução 
orçamentária e financeira 

Manter constante acompanhamento orçamentário a fim de que seja executado 100% dos valores utilizados; Dar publicidade 
os relatórios de execução orçamentária semestralmente 

Acompanhar execução orçamentária afim de executar manutenções previstas  

 Implantar núcleo responsável por vendas da produção interna do Campus; Ampliar a divulgação do processo seletivo com 
vistas a aumentar o número de inscritos. 

Aumentar a qualidade da 
formação acadêmica 

Lançar chamamentos para celebrar termos de cooperação técnica com empresas locais  

Lançar edital com vagas de estágio para os alunos nos setores administrativos do Campus 

Lançar edital para prova de proficiência em língua inglesa no campus coordenado pelo núcleo de idiomas. 

 Promover evetos como SICAT; Simpósio do Açaí; Simpósio do Leite;4- Simpósio de Plantas ornamentais 

3.2. Principais Programas, Projetos e Iniciativas 

 



 

 
 

Fortalecer a 
indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão. 

Executar projeto por núcleo (NAC, NEL, NTA OU NITS, NEABI), OMT, CGIPE e InCUBITEC; Implementar os núcleos NTA NEABI. 
Formalizar portarias para regularização do NAC E NEL 

Dar continuidade do Curso de Inglês ministrado pelo centro de idiomas 

Fortalecer o processo de 
ensino e aprendizagem 

Realizar oferta de vagas em edital de monitoria atendendo a todos os cursos de graduação. 

Criar e implementar Política de nivelamento no Campus 

Desenvolver projetos de ensino voltados para o ENEM nos cursos de educação básica e profissional 

Reformular os PPC´s visando o atendimento da curricularização da extensão  

Acompanhar equipe pedagógica junto aos professores; Mapeamento dos alunos referente a nota x frequência; Avaliação 
docente nas turmas 

Fonte: SIGPP – PAM 2019 

 
 

O planejamento orçamentário no âmbito do IFPA ocorre exclusivamente a partir do montante de despesas prévias e obrigatórias e de 

acordo com o limite de receita informada pela SETEC/MEC, isto é, seguindo as mesmas diretrizes gerais da União, a SETEC/MEC informa o valor 

que teremos disponível para o exercício e as unidades informam quais as despesas serão atendidas dentro do limite disponibilizado. A partir da 

informação do limite de cada campus, distribuímos a fatia de acordo com o montante de despesas obrigatórias e essenciais e somente quando 

o orçamento é maior do que tais despesas fazemos planos de investimentos. No exercício 2019 o orçamento do campus foi basicamente o 

necessário para pagamento das despesas essenciais, desta forma não houve folga orçamentária para planos de investimentos. Exemplos de 

despesas essenciais para o funcionamento do campus são: vigilância patrimonial armada, limpeza e conservação, energia elétrica, água, material 

de consumo expediente, entre outras. E conforme, o limite orçamentário, fazemos a gestão das despesas, mantendo ou reduzindo dentro do 

possível. É importante frisar que o Campus Castanhal possui uma estrutura muito grande, inclusive com a existência de uma fazenda-escola, 

tendo animais, sendo necessário alimentação, vacinas, medicação e a manutenção dos espaços e terceirização de mão de obra para o cuidado 

com os animais.  O orçamento disponível nos últimos exercícios não é suficiente para custeio das despesas do Campus, sendo necessário o apoio 

da Reitoria e projetos para arrecadação de orçamento extra matriz. O limite da PLOA para o Campus Castanhal em 2019 foi de R$4.781.386,31, 

distribuídos conforme o quadro X 

3.3. Planejamento Orçamentário 

 



 

  

            

Quadro 2 – Distribuição Orçamentária do IFPA Campus Castanhal 

UNIDADE 

AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO 

CUSTEIO 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES R$ 4.316.386,31 

DESPESAS CORRENTES COMUNS VALOR TOTAL 

33.90.14.00 - Diária Pessoal Civil R$ 30.000,00 

33.90.18.00 - Bolsas de Estudo   R$ 10.000,00 

33.90.20.00 - Auxilio Pesquisador   R$ 0,00 

33.90.30.00 - Material de Consumo  R$ 485.000,00 

33.90.30.47 - Material Bibliográfico R$ 50.000,00 

33.90.32.00 - Material Distribuição Gratuita R$ 0,00 

33.90.36.06 - Estagiários R$ 45.000,00 

33.90.33.00 - Passagens R$ 30.000,00 

33.90.35.00 - Consultorias R$ 0,00 

33.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros -PF  R$ 0,00 

33.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra R$ 3.066.654,36 

33.90.37.00 - Vigilância armada R$ 1.337.403,00 

33.90.37.00 - Limpeza e Conservação R$ 879.633,86 

33.90.37.00 - Apoio Administrativo R$ 789.617,50 

33.90.37.00 - Motorista R$ 60.000,00 

33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ R$ 596.731,95 

33.91.47.00 - Obrigações de Terceiros R$ 2.000,00 

33.90.93.00 - Restituições   R$ 1.000,00 

DESPESAS CORRENTES COM CAPACITAÇÃO VALOR TOTAL 



 

 
 

33.90.14.00 - Diária Pessoal Civil R$ 30.000,00 

33.90.33.00 - Passagens R$ 25.000,00 

33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ R$ 25.000,00 

DESPESAS CORRENTES DE INFORMATICA VALOR TOTAL 

33.90.39-08 - Manutenção de Software R$ 0,00 

33.90.39-11 - Locação de Software R$ 0,00 

33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 35.000,00 

33.90.39-27 - Suporte de T.I R$ 0,00 

33.90.39-56 - Serviço de Processamento de Dados R$ 0,00 

INVESTIMENTO/CAPITAL 

TOTAL DAS DESPESAS INVESTIMENTO R$ 295.000,00 

DESPESAS DE INVESTIMENTO COMUNS VALOR TOTAL 

44.90.51.00 - Obras e Instalações  R$                             195.000,00  

44.90.52.00 - Equip/Mat. Permanente  R$                             100.000,00  

DESPESAS DE INVESTIMENTO TI VALOR TOTAL 

44.90.52-35 - Equipamento de Processamento de dados  R$                               50.000,00  

44.90.37 - Aquisição de Software  R$                                 5.000,00  

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTEIO E INVESTIMENTO) R$ 4.781.386,31 
            Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

 

 

 

O Planejamento do Campus Castanhal se dá de forma participativa, em que toda comunidade acadêmica fora envolvida no planejamento 

estratégico, e a elaboração das iniciativas estratégicas do Plano de Ações e Metas (PAM) são elaboradas e implementadas pelas áreas meio e fim 

da instituição. O método de gestão adotado pelo campos para controlar as ações e metas planejadas é o ciclo PDCA, em que é feito um 

monitoramento por parte da coordenação de planejamento do Campus para que as atividades sejam desenvolvidas conforme planejadas, a 

ferramenta adotada para o monitoramento das atividades ao longo do ano é o sistema SIGPP, disponibilizado pela reitoria para acompanhamento 

e avaliação dos Planos de Ações e Metas dos Campi.  

3.4. Medidas de Monitoramento e Avaliação do Planejamento 

 



 

 
 

A partir de 2019, o campus deu início às reuniões de gestão em que os gestores se reúnem para sociabilizar as atividades desenvolvidas 

em cada área em determinado período. Ainda há muito a ser feito para aperfeiçoar o processo de planejamento e monitoramento do Campus, 

entretanto o campus vem trabalhando para fortalecer a cultura de planejamento e implementar melhorias no monitoramento e avaliação das 

atividades por meio de instrumentos como as Reuniões de Avaliação da Estratégia. 

  

3.5. Estrutura de Governança 

 
Para alcançar a Excelência na Gestão, é preciso que se tenha 

governança sobre as principais atividades desenvolvidas, de acordo com a 

missão institucional do Campus.  

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, trata a governança 

pública como um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade”. 

A estrutura de governança do IFPA Campus Castanhal é orientada pelo 

guia de governança pública do Governo Federal (2018), pelo Regimento 

Interno do IFPA e pela estrutura organizacional do Campus.  

Em 2019 foi formado o Conselho Diretor do Campus – CONDIR, órgão 

deliberativo com caráter normativo e consultivo para assuntos de natureza 

acadêmicos e administrativos do IFPA Campus Castanhal, é um importante elo 

na governança do Campus.   

O CONDIR é composto membros da gestão do Campus, representantes 

discentes, representantes das categorias docentes e técnicos administrativos, 

representante dos egressos e representantes da sociedade.   

As atividades do Conselho tiveram início com a reunião de posse dos 

Conselheiros no dia 01/11/2019  

A Figura 8 retrata a estrutura de governança do IFPA Campus Castanhal  

Figura 8: Estrutura de Governança - Campus Castanhal 

Fonte: PDC-Campus Castanhal 



 

 
 

 

 Em consonância com a Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles 

Internos da Gestão (PGIRC), Resolução nº 188/2017-CONSUP, de 02 de maio de 2017, o planejamento das atividades devem conter um 

mapeamento dos riscos, e estes devem ser mitigados para que possamos atingir os objetivos estratégicos. Uma das principais dificuldades de 

mapear os riscos é a falta de capacitação em gerenciamento de riscos dos servidores do campus, pois se trata de uma das atividades recentes 

adotadas pela Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional. Além disso, o IFPA vem trabalhando para a implementação do escritório para 

mapeamento dos processos o que facilitará a identificação dos riscos da instituição e no Campus. 

Os riscos listados no quadro 3 fazem parte do Plano de Ações e Metas do Campus. 
 

Quadro 3 – Riscos Mapeados 

Objetivo Evento 
Tipologia do 

Risco 
Causa Efeito 

Nível do 
Risco 

Ação Responsável Percentual 

Desenvolver a 
gestão de 

pessoas com foco 
em resultados 

Baixa participação de 
servidores nos eventos. 

Operacional 

Falta de 

planejamento das 
atividades  

Ações de ensino em 

desacordo com as 
diretrizes da PROEN. 

Moderado 
Planejamento de 

capacitação 
Direção de 

Ensino 
100% 

Resultado: A maioria dos Docentes lotados no Campus participaram dos eventos, entretanto houve baixa adesão dos TAE em ambos os eventos. 

Corte orçamentário 
Financeiro/ 

Orçamentário 
Mudança de 

governo 

Falta de recursos 
para as atividades do 

campus   
Moderado 

Planejamento de 
Capacitação 

DPPGIEX 100% 

Resultado: O contingenciamento de verbas para educação por parte do MEC em 2019 não impactou no atingimento das metas. 

 Implementar a 
Governança 
Institucional 

Falta de cultura de 
Planejamento integrado  

Operacional 
Baixa integração 
no planejamento  

Expansão Alto 
Levantamento das 

necessidades 
Diretoria de 

Administração  
N/A 

Resultado: Mudança de cultura no sentido de realizar um planejamento mais integrado é necessário, entretanto o Campus tem realizado levantamos mais 
detalhado e com planejamento das atividades.  

Falta de divulgação das metas 
e orientações 

Operacional 
Pouca 

comunicação 
entre as áreas  

Dificuldade de 
implementação das 
ações planejadas 

Moderado 
Reuniões de 

planejamento 
Diretoria Geral 50% 

3.6. Principais Riscos Identificados 



 

 
 

Resultado: Foram implementadas as reuniões de gestão em que os gestores do campus avaliam as ações discutem as melhorias de forma integrada, e um 
importante passo para a implementação futura das reuniões de avaliação da estratégia a fim de acompanhar tempestivamente o desenvolvimento das ações 
previstas com vistas a mitigar problemas e ajustar possíveis falhas. 

Consolidar e 
ampliar a 

infraestrutura 

Infraestrutura depreciada Operacional Tempo e uso 
Prejuízos a execução 
das atividades fins 

 Alto 
 Realização de 

processos 
licitatórios 

  100% 

Resultado: Foi realizado planejamento das atividades de licitação e contratos para que as ações de manutenção pudessem ser realizadas. 

Otimizar a 
execução 

orçamentária e 
financeira 

Devolução de recursos 
Financeiro/ 

Orçamentário 
Falta de 

planejamento 
Prejuízo a execução 

das atividades 
Baixo  

Acompanhamento 
orçamentário. 

Diretoria de 
Administração  

100% 

Resultado: Foi realizado acompanhamento orçamentário ao longo do ano pela Diretoria Administrativa do Campus. 

 Fortalecer o 
processo de 

ensino e 
aprendizagem 

Dificuldade no ensino a 
aprendizagem 

Operacional 
Falta de 

planejamento 
prejuízo a expansão 

do ensino 
Moderado 

Reformulação de 
PPC 

Diretoria de 
Ensino 

100% 

Resultado: Reformulações de PPC estão sendo realizadas conforme planejamento da Direção de Ensino do campus   

Aumentar a 
qualidade da 

formação 
acadêmica 

Ações Planejadas 
prejudicadas 

Operacional 
Falta de 

planejamento das 
atividades   

Atividades pendentes Baixo Buscar parcerias DPPGIEX 100% 

Resultado: Lançamento de edital de para celebrar parcerias, e manutenção das parcerias já existentes no Campus 

Estágio prejudicados Operacional 
Falta de 

planejamento das 
atividades  

Atrasos nas 
atividades 

acadêmicas 
 Baixo 

Fomentar 
convênios 

DPPGIEX 100% 

Resultado: Setor de Estágio reestruturado com mais pessoas e sala própria no prédio administrativo do Campus. 

Fortalecer a 
indissociabilidade 
ensino, pesquisa 

e extensão 

Extensão prejudicada   
Falta de 

planejamento das 
atividades  

Atividades de 
extensão prejudicada 

Baixo Promover Projetos DPPGIEX 100% 

Resultado: Planejamento e acompanhamento das atividades de extensão com vista a implementar os núcleos e promover atividades de extensão no Campus. 

Fonte: SIGPP – PAM 2019 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

Neste tópico serão apresentados os principais resultados da gestão no ano de 2019  

4.1.1 Análise de Desempenho dos indicadores Estratégicos 

Quadro 4 – Resultados PAM 2019 - IFPA Campus Castanhal  

  Perspectiva:  INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA (IT) 

Objetivo IT1 – Consolidar e ampliar a infraestrutura 

Indicadores  Percentual de manutenção preventiva e corretiva executadas 
Número de unidades com Planos de 

Prevenção Contra Incêndio (PCI) aprovados  

Resultados   

5%                                                                                                                                                                  
da área total do Campus  

1                                                                                                                                                
Ação concluída! 

Melhoria nas áreas de convivênca com a revitalização Geral do Ginásio Poliesportivo; Melhoria 
da iluminação do Campus com 30 refletores de LED, e substituição e instalação de luminárias de 
LED nos alojamentos dos Blocos A e C; Revitalização da Cozinha do refeitório; Revitalização dos 
alojamentos do Bloco B; Reestruturação da parte lógica do Bloco C; Estruturação de salas para 

o NEABI, Centro de Línguas e Coordenações dos Cursos 

Contratação de empresa para elaboração do 
projeto de prevenção contra incêndio 

elaboração e envio do projeto ao corpo de 
bombeiros para aprovação.  

  Perspectiva: APRENDIZADO E CRESCIMENTO (AC) 

Objetivo  AC1 - Desenvolver a gestão de pessoas com foco em resultados 

Indicadores   Índice de Titulação Docente Índice de Titulação Técnico Administrativo Eventos de capacitação e formação das 
equipes de Ensino dos campi 

Resultados   

4,13                                                                              
escala de 1 a 5 

2,14                                                                
escala de 1 a 5 

2                                                                      
eventos 

Disponibilização de cursos de Mestrado, 
DINTER e MINTER aos docentes do Campus, 

bem como atendimento ao Plano de 
Capacitação e Qualificação dos Servidores. 

Disponibilização de cursos de Mestrado, 
DINTER e MINTER aos docentes do Campus, 

bem como atendimento ao Plano de 
Capacitação e Qualificação dos Servidores. 

Realização dos encontros pedagógicos do 
Campus como espaço para planejamento das 

atividades de ensino do campus.   

4. Resultados e Desempenho da Gestão 
4.1 Resultados dos Objetivos Estratégicos e das Prioridades 
da Gestão 
 



 

 
 

Objetivo  AC2 – Implementar a Governança Institucional 

Indicadores  
Percentual de Execução Orçamentária 

alinhada aos Objetivos Estratégicos 

Percentual de implementação dos requisitos 
da legislação ambiental contidos na Política 

Institucional de Meio Ambiente 
Percentual de eficácia na execução do PDI 

Resultados   

100%                                                                   
do orçamento alinhado aos objetivos 

estratégicos  

12,5%                                                               
da Política Institucional de Meio 

Ambiente implementados  

91%                                                                          
das ações planejadas implementadas  

O orçamento do Campus utilizado com a 
manutenção da infraestrutura existente, em 

ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão 
e gestão. 

Comissão de Meio Ambiente do campus 
reformulada e elaborou de PLANO DE AÇÃO 

INSTITUCIONAL DE MEIO AMBIENTE DO IFPA – 
CAMPUS CASTANHAL 2019-2023. 

Plano de Ações e Meta  100% alinhado ao PDI 
com execução de 91% das ações prevista para 

o ano de 2019 

Perspectiva: ORÇAMENTO E FINANÇAS (OF) 

Objetivo  OF1 – Otimizar a execução orçamentária e financeira 

Indicadores  
Percentual de acompanhamento da 

execução orçamentária 
Percentual de custeio em Manutenção 

Predial Preventiva e Corretiva 
Percentual de arrecadação de recursos 

Resultados   

Orçamento 100% empenhado                                                                                                                  
5,6%                                                                 

do orçamento do Campus  
5%                                                                              

da matriz orçamentária  

Realizado o acompanhamento 
orçamentário   100% empenhado, 60% 

liquidado e 58% pago   

Realizadas manutenções nas residências 
estudantis,no setor de agroindústria e 
finalização da manutenção do ginásio 

poliesportivo do Campus 

Foram arrecadados 480 mil em recursos 
próprios por meio de projetos, sendo 150 

mil de recursos da SECTEC/PA e 330mil em 
recursos da OCB  

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS (PI) 

Objetivo  PI2 - Aumentar a qualidade da formação acadêmica 



 

 
 

Indicadores  

Número de parcerias firmadas visando o 
fomento de vagas de estágio, cooperação 

técnica, intercâmbio de servidores, discentes 
e egressos, entre outras ações 

interinstitucionais. 

Número de Vagas de Estágio Fomentadas por 
agente de integração para as unidades de 

Gestão 

Número de pessoas atendidas pelos Testes de 
Proficiência, aplicados para a comunidade 

interna 

Resultados   

6                                                                                             
Parcerias vigentes  

317                                                            
Vagas de estágio  

47                                                                            
Testes de proficiência aplicados 

Vigentes: EMBRAPA; Frango Americano; IEL; 
Prefeitura de Castanhal; Prefeitura de Curuça; 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.                                                                                        
Lançado edital de Chamada Pública 001/2019 
para o credenciamento de entidades públicas 

ou privadas.  

quatindade de vagas de estágio fomentadas 
entre estágios externos e estágios internos no 

Campus  

Em 2019 Foi realizado a Prova de Proficiência 
em Língua Inglesa e Língua Espanhola para os 

discentes regularmente matriculados no 
programa do PPDRGEA, com disponibilidade 

para público externo ao programa.  

Objetivo  PI3 - Fortalecer a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 

Indicadores  
Número de eventos locais com foco na 

integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

Número de projetos executados nos Núcleos 
de Extensão (NAC, NEL, NTA, NEABI, entre 

outros) 

Número de Cursos FIC ofertados pelo Centro 
de Idiomas 

Resultados   

6                                                                      
eventos  

25                                                              
Projetos de extensão  

3                                                                                                  
Turmas 

eventos que integraram atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do Campus 

realizados pelos núcleos de extensão do 
campus  

 Cursos ofertados  pelo centro de idiomas:                                                                         
LIBRAS Básica e Ingês Básico (turmas I e II) 

Objetivo  PI4 - Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem 

Indicadores  
Percentual de cursos de graduação 

participantes do Programa de Monitoria 

Percentual de cursos de Educação Básica e 
Profissional e de Ensino de Graduação com 

política de nivelamento implementada 

Percentual de cursos de Educação Básica e 
Profissional e Ensino de Graduação com 

projetos de ensino desenvolvidos 

Resultados   100%                                                                                             
dos cursos 

0% 
10%                                                                                          

dos cursos do Campus  



 

 
 

Foram ofertdas 24 bolsas para monitoria de 
ensino e 7 vagas para monitores voluntários 

por meio dos editas  001, 002 e 003/2019 

Ainda não fora implementada a política de 
nivelamento nos Cursos do Campus  

Curso de Licenciatura em informática com 
projeto de ensino desenvolvido e aprovado 

pelo Colegiado 

Indicadores  Percentual de Aprovação dos Alunos 
Percentual de cursos de graduação com mínimo de 10% de sua carga horária obrigatória 

constituído por programas e projetos de extensão 

Resultados   

  

 40%                                                                                                                                                                                                 
dos cursos em com projetos em fase experimental 

Aguaradando informações da plataforma Nilo 
Peçanha  

Trabalhos iniciados de forma experimental nos cursos de Agronomia e Eng de alimentos, 
entretanto os PPCs do cursos ainda não foram reformulados  

Fonte: SIGPP – PAM 2019 

 

4.1.2. Principais Iniciativas Implantadas 

 

❖ Pesquisa e Inovação  

As atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas pelos docentes, técnicos e discentes do Campus Castanhal do IFPA, têm permitido a 

geração de conhecimento científico e tecnológico no Campus de forma contínua e cada vez mais significativa. O Campus tem buscado apoiar 

iniciativas que ajudem a aprimorar e consolidar essas atividades, por meio do estímulo à participação em eventos científicos internos e externos 

à instituição, auxiliar na promoção de eventos técnico-científicos internos e na publicação de editais para apresentação de projetos de pesquisa 

e inovação com a concessão de bolsas de iniciação à pesquisa e inovação tecnológica para estudantes de nível médio-técnico e de graduação. 

✓ Projetos de Pesquisa e Inovação 

Em 2019 estiveram em atividade 15 grupos ou núcleos de pesquisa no Campus Castanhal, dentre os quais 3 foram criados no decorrer de 

2019. Os grupos e núcleos de pesquisa formalizados no Campus Castanhal encontram-se listados no Quadro X abaixo. Segundo a Diretoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão (DPPGIEX), ao longo do ano foram desenvolvidos 44 projetos de pesquisa e inovação, outros 9 



 

 
 

projetos foram finalizados ou estiveram em andamento, sendo estes vinculados aos Programa de qualificação de servidores DINTER/MINTER 

IFPA/UNESP Jaboticabal.  

Visando o incentivo e fomento de novas pesquisas, foi realizada ainda a seleção de bolsistas (discentes) através do Edital 03/2019 

DAEAI/DPPGIEX, tendo como resultado a implementação de 87 bolsas de pesquisa e Inovação a serem desenvolvidas durante o ano de 2020. 

 

 

Quadro 5 – Grupos de Pesquisa - IFPA Campus Castanhal  

Sigla Nome do Grupo/Núcleo Área predominante 

CAPSI Computação Aplicada e Sistemas Inteligentes Ciências Exatas e da Terra 

GECOOPES Cooperativismo, Economia Solidária e Desenvolvimento Rural Sustentável da Amazônia Ciências Sociais Aplicadas 

GEFAET Grupo de Estudos em Fisiologia Aplicada à Aquacultura de Espécies Tropicais Ciências Agrárias 

NUPAGRO Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Agropecuária Ciências Agrárias 

GPOH Grupo de Pesquisa em Plantas Ornamentais e Hortícolas Ciências Agrárias 

GPSEM Grupo de Pesquisa em Sementes e Mudas na Amazônia Ciências Agrárias 

NEA Núcleo de Estudos em Educação e Agroecologia na Amazônia Multidisciplinar 

NEECTA Núcleo de Estudos em Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos Ciências Agrárias 

NEPA Núcleo Amazônico de Pesquisas Aquícolas Ciências Agrárias 

NUPECSA Núcleo de Pesquisa em Ciências do Solo e Água na Amazônia Ciências Agrárias 

SEIVA Saberes, Educação, Interculturalidade e Variações Temáticas sobre a Amazônia Ciências Humanas 

CTIDRA Conhecimento e Tecnologias Inovativas para o Desenvolvimento Regional da Amazônia Multidisciplinar 

LICTI Linguagens, Cultura, Tecnologias e Inclusão Multidisciplinar 
Fonte: DPPGIEX – Campus Castanhal 

 

✓ Eventos e Capacitação 
 

O Campus promove anualmente vários eventos que integram ensino, pesquisa, extensão e inovação, ao longo de 2019 foram 6 os eventos 

em que a comunidade acadêmica e a sociedade puderam interagir disseminado e integrando conhecimentos. O Campus Castanhal também 



 

 
 

incentiva a participação de discentes, docentes e técnicos-administrativos em diversos eventos técnico-científicos e cursos de capacitação de 

diversas naturezas, custeando despesas com inscrição e/ou ajudas de custo (diárias e passagens), em 2019, foram 51 servidores entre docentes 

e técnicos-administrativos atendidos com estas ações, além de 33 alunos atendidos pelo edital institucional DAEAI/DPPGIEx Nº 02/2019 que 

previa auxílio para participação em eventos técnico–científicos, culturais e esportivos.  

1- SILICTI 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ASCOM– Campus Castanhal 

 
2- SICOOPES E FECITIS  

O I Seminário Internacional de Linguagens, Culturas, Tecnologias e Inclusão (I SILICTI), 

organizado pelo grupo de pesquisa LICTI do IFPA Campus Castanhal, trouxe ao Campus reflexões 

obre questões peculiares ao cotidiano escolar no que se refere ao campo das diferentes 

linguagens que se transformam ou se consolidam ao longo do tempo, além da valorização das 

variadas culturas existentes nos âmbitos nacional e internacional, o reconhecimento da 

importância das tecnologias, e discussões sobre  questões relacionadas às políticas e práticas de  

inclusão. O evento contou com cerca de 2000 participantes, 225 trabalhos científicos publicados, 

9 palestras, 12 oficinas, 11 minicursos e 5 mostras. 

Figura 9: Banner SILICT 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ASCOM– Campus Castanhal 
 

 

3- SICAT e Feira de 

Ciências do IFPA Campus Castanhal  

 

 
Fonte: ASCOM– Campus Castanhal 
 

4- Simpósio de Manejo e Cultivo do Açaí 

O XII Semínário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e 

Economia Solidária (SICOOPES) & III Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação Social da Amazônia 

(FENACITIS) são eventos científicos organizados e realizados pelo Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares, do IFPA, em 

cooperação internacional com a Universidad de Alicante (Espanha) e Le Mans Université 

(França). 

Dentro das áreas temáticas Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania 

Alimentar; Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos; 

Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais; 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos; 

Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais; Meio 

Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros; Tecnologias Sociais, Tecnologias 

Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação, foram selecionados 380 trabalhos 

científicos, sendo 160 artigos científicos completos, 182 resumos expandidos e 38 mostras, além 

da realização de 17 oficinas e 6 minicursos ofertados aos 2.778 participantes.  

A Semana de Integração em Ciência, Arte e Tecnologia (SICAT) é um evento anual que 

promove a interação entre Ciência, Arte e Tecnologia no Campus Castanhal e é realizado pelos 

alunos, professores e técnicos administrativos do Campus. A II Feira de Ciências do Campus, fez 

parte das atrações da IX SICAT e expôs as atividades de ciências desenvolvidas pelos alunos do 

Campus. Com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, 

a SICAT 2019 teve 520 participantes credenciados, 8 trabalhos aprovados na forma oral, 83 

trabalhos aprovados na forma de banner, 9 palestrantes, 9 mostras, a oferta de 18 minicursos e 

16 oficinas. 

Figura 10: Banner SICOOPES e FECITIS 

Figura 11: Banner SICAT 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ASCOM– Campus Castanhal 
 

5- Simpósio de Manejo do Gado de leiteiro  

  

6- Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre 2019 

 

 
 

 

❖ Pós-Graduação 

O V Simpósio de Manejo do Gado Leiteiro, foi realizado pelo núcleo de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico agropecuária –NUPAGRO e ofereceu palestras de esclarecimentos 

sobre produção, manejo, acesso a crédito, visando o crescimento dos produtores familiares. O 

evento foi realizado durante a Exposição Agropecuária de Castanhal (EXPOFAC) alcançando um 

público de mais de 400 participantes. 

O IFPA campus Castanhal sediou, o Festival Latino Americano de Instalação de 
Software Livre – FLISOL Castanhal 2019. Realizado pela Comunidade Paraense de Software 
Livre – PARALIVRE, IFPA Castanhal e IFPA Paragominas. 

O evento proporcionou aos participantes palestras, minicursos, mesa-redonda, 
salas temáticas e o Install Fest (Festival de Instalação de software livre), com isso o evento 
buscou a aproximação entre academia, governo, sociedade e empresariado visando a 
difusão da importância do software livre. 

 

O IV Simpósio de Manejo e Cultivo do Açaí, foi realizado pelo núcleo de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico agropecuária –NUPAGRO  durante a Feira de Exposições de 

Castanhal (EXPOFAC), e teve como objetivo, discutir técnicas e métodos de manejo e cultivo do 

açaí, além de conscientizar os produtores rurais sobre a importância da utilização de técnicas 

adequadas no manejo da fruta, para aumentar a eficiência, e contribuir para segurança alimentar 

e contou com cerca de 600 participantes. 

Figura 12: Banner Simpósio de Manejo e Cultivo do Açaí 

Figura 13: Banner Simpósio de Manejo do Gado de Leite 

Fonte: ASCOM– Campus Castanhal 

Figura 14: Banner FLISOL 

Fonte: ASCOM– Campus Castanhal 



 

 
 

O IFPA ofertou em 2019, 2 cursos de Pós-graduação, sendo 1 Lato sensu e 1 Stricto sensu. O Curso de Especialização em Educação do 

Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia teve sua primeira oferta em 2019 e passa a integrar o rol de curso com ofertas regulares do 

Campus, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA.  O Curso de Mestrado ofertado pelo Campus é vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares e oferta regularmente vagas. 

Além dos cursos ofertados regularmente pela própria instituição, o Campus Castanhal é sede de cursos de MINTER e DINTER ofertados 

pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - Unesp - Campus de Jaboticabal, do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Ciência do 

Solo), colaborando assim para qualificação dos servidores da Instituição.    

 

✓ Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia 
 

O Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia surgiu a partir de uma parceria entre o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal (IFPA/Campus Castanhal) e a Secretaria de Estado de Educação 

do Pará (SEDUC/PA), ofertado em formato de alternância pedagógica com carga horária 380 horas, sendo 70% desta para tempo escola a ser 

realizado no IFPA Campus Castanhal e 30% para o tempo comunidade, e está estruturado em 5 (cinco) eixos temáticos: Educação no/do campo: 

cultura, linguagens e identidades; Trabalho e Agroecossistemas na Amazônia; Território e desenvolvimento sustentável na Amazônia; Políticas 

Públicas, organização e movimentos sociais na Amazônia; Currículo e práticas pedagógicas no campo. 

 

✓ Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares  
 

O curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural Sustentável e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares é ofertado 

regularmente pelo IFPA- Campus Castanhal. Seu objetivo é formar profissionais, visando o desenvolvimento rural sustentável com base em 

sistemas integrados de produção agropecuária, extrativista e agroindustrial. O projeto do curso está voltado para a atuação no meio rural, a 

partir da compreensão da dinâmica e do manejo de agroecossistemas e da gestão de empreendimentos agro. O Curso está dividido em duas 

Linhas de Pesquisa que são:  Dinâmica e Manejo de Agroecossistemas, e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares.  



 

 
 

Em 2019 o Campus lançou 3 editais para ingresso no programa, sendo um para ingresso na  turma regular  - Edital 01/2019, outra relativa 

ao Edital 02/2019/OCB, fruto da parceria entre o Campus e o Sistema OCB/PA voltado a oferta de vagas a cooperados, e o Edital 

03/2019/Paragominas, que possibilitou o ingresso de uma turma especial para cursar o mestrado no município de Paragominas. 

 

❖ Extensão  

 
As atividades de extensão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará vêm crescendo e ganhando mais notoriedade 

devido, em grande parte, aos esforços para regulamentar essas atividades através da criação de Resoluções e Instruções Normativas específicas. 

No Campus Castanhal as atividades extensionista desenvolvidas em 2019 se deram por meio de eventos, projetos, cursos e atividades dos 

programas institucionais de extensão (OMT, CGIPE, CENI, NEL, NAC, NEABI).  Ao todo foram desenvolvidos 25 projetos de extensão, 04 cursos, e 

14 eventos de extensão formalizados.  

Dentre as atividades de extensão destacam-se as seguintes atividades: 

▪ Centro de Idiomas - CENI, ofertou cursos de Inglês básico e curso de libras;  

▪ Núcleo de Esporte e Lazer – NEL, além de incentivar a prática de atividades físicas e esporte proporcionou aos alunos a 

participação em competições esportivas escolares de cunho regional e nacional; 

▪ Núcleo de Arte e Cultura – NAC, realizou eventos de artes e cultura no Campus, além de cursos de prática e educação musical; 

▪ Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – NEABI, e elaboração de cartilha educativa de combate ao racismo, realizou os 

Projetos Além da Ginga, e Roda de conversa sobre o dia da consciência negra, além do I Congresso Multidisciplinar sobre mulheres 

negras e indígenas. 

 



 

 
 

❖ NAPNE 

 

❖ INCUBITEC 

 

O Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - NAPNE Campus Castanhal, promove ações de inclusão social aos alunos com 

necessidades especiais. Em 2019, o NAPNE desenvolveu ações em parceria com a comunidade acadêmica, são elas: 

EVENTOS:  

➢ Jornada pedagógica: Roda De conversa “praticas pedagógicas inclusivas a partir do olhar da pessoa com deficiência”, teve como 

objetivo a sensibilização dos docentes para a realização de adaptações curriculares na educação inclusiva a partir da fala da pessoa 

com deficiência; 

➢ Workshop” Desenvolvendo a autonomia e auto estima de um grupo de pessoas cegas”; 

➢ Sofá inclusivo: favoreceu o fortalecimento do auto estima e organização social dos familiares e pessoas com deficiência em busca de 

seus direitos. Foi um evento de grande relevância por ter reunido autoridades e gestores públicos e oportunizando um amplo debate 

sobre as problemáticas das pessoas com deficiência; 

➢ Setembro amarelo: espaço dedicado a promover a cultura de valorização da vida, prevenir a ideação e o ato suicida, por meio de 

escutas e trocas de experiência entre jovens e educadores. 

PROJETOS:  

➢ “INTEGRAÇÃO ENTRE SURDOS DE DIFERENTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL” - Integração de alunos surdos 

do IFPA com os alunos surdos das Escolas Estaduais do município de Castanhal Apresentação do Curso Técnico de Agropecuária e 

vivências dos alunos do IFPA para os alunos surdos das Escolas Estaduais Roda de conversa para esclarecimento de dúvidas sobre a 

instituição mediados por dois alunos do Curso de Licenciatura em Informática; 

➢ “MAQUETE TÁTIL”: tecnologia assistiva desenvolvidas por estudantes do curso licenciatura em informática que fazem parte do projeto 

do PIBID para incluir aluno cego no trabalho sobre feudalismo; 

 Atua como parceiro no projeto “DE MÃOS DADAS : VISIBILIDADE PARA TODOS”, promovido pelo Ministério Público Do Pará



 

 
 

O Programa “Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários na região nordeste paraense” orienta-se pelas novas diretrizes 

curriculares a fim de fortalecer e estruturar práticas pedagógicas que possibilite a construção de ambientes acadêmicos interdisciplinares 

voltados para o desenvolvimento teórico e prático do exercício profissional. Possibilitando o ingresso de discentes, docentes e técnicos.  

A articulação com os empreendimentos econômicos solidários permite a inserção de discentes do ensino básico, técnico, tecnológico e 

pós-graduação das áreas de agronomia, agropecuária, agroindústria, aqüicultura, floresta por meio das atividades de extensão. Além disso, é um 

campo de estágio que permite a relação entre teoria e prática na transferência de conhecimento com a sociedade em geral. Neste sentido, a 

Incubadora surge como um mecanismo de desenvolvimento e inovação de empreendimentos econômicos solidários na Amazônia, através da 

prestação de serviços especializados, orientação e consultoria, além de disponibilizar espaço físico, infra-estrutura técnica, administrativa e 

operacional aos Empreendimentos Econômicos Solidários, viabilizado por meio da transferência de tecnologia social baseada nos princípios da 

Economia Solidária. São 10 Empreendimentos Econômicos Solidários e 500 Pessoas do Quadro Social dos Empreendimentos Econômicos 

Solidários atendidos pela Incubadora.  

 

❖ Assistência Estudantil 
 

O IFPA Campus Castanhal, atende todos seus alunos por meio das ações de assistência estudantil, que contribuem para permanência e 

êxito das ações de ensino, pesquisa e extensão. O uso do refeitório do Campus é livre para todos os estudantes dos cursos Técnicos Integrados, 

Subsequentes e Graduação, desta forma todos os estudantes regularmente matriculados nestas modalidades em algum momento fazem uso do 

refeitório. No ano de 2019 foram atendidos 916 alunos dos Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma de oferta integrada e subsequente, e 438 

alunos dos Cursos de Nível de Graduação, totalizando 1.354 discentes. Foram servidas em média 1.180 refeições/dia em 2019. O Campus conta 

ainda com residências estudantis, ao todo de 215 vagas, sendo 90 femininas e 125 masculinas. Ao longo do ano foram atendidos 98 estudantes 

com bolsa permanência, e 256 com auxílios da assistência estudantil. 

 O setor de assistência estudantil do campus, também desenvolve projetos de orientação aos alunos do campus, como: “O acesso dos 

adolescentes as drogas na escola e as implicações no processo ensino aprendizagem”, com 300 estudantes atendidos, e “Acompanhamento à 

residencial estudantil no IFPA Campus Castanhal”, com 215 estudantes atendidos. 

 

4.1.3. Monitoramento de metas não alcançadas e justificativas para o resultado 



 

 
 

  Dentre as metas Planejadas no Plano de Ações e Metas do campus, duas não tiveram suas metas alcançadas, são elas: Percentual 

de cursos de Educação Básica e Profissional e de Ensino de Graduação com política de nivelamento implementada e Percentual de cursos de 

graduação com mínimo de 10% de sua carga horária obrigatória constituído por programas e projetos de extensão, ambas dependem de revisão 

dos PPC´s dos cursos o que dificulta a implementação. 

 

4.1.4. Perspectiva para os próximos exercícios 

  A perspectiva para os próximos exercício são otimistas do ponto de vista do desenvolvimento institucional, com maior alinhamento 

institucional e fortalecimento da cultura de planejamento e efetividade das instâncias de governança, entretanto do ponto de vista orçamentário 

as perspectivas são de período de incertas devido ao cenário de crise econômica e crises políticas, bem como de tendência de contração dos 

gastos públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4.2 Resultados Acadêmicos 
 



 

 
 

 

 

 

 Quanto a Execução Orçamentária e Financeira, o valor empenhado em 2019 totalizou R$ 10.108.676,31, dos quais 48,95% foram 

destinados ao custeio de despesas da ação orçamentária 20RL (FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO) que tem por objeto a manutenção da 

manutenção do campus e suas necessidades básicas; 26,34% destinaram-se às despesas da ação 2994, que tem por objetivo custeio de despesas 

de assistência estudantil, nos termos da RESOLUCAO N° 147/2016-CONSUP DE 08 DE SETEMBRO DE 2016; 7,16% são oriundos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, visando subsidiar ações de alimentação escolar; 9,76%, exclusivamente orçamento de capital, destinado a 

aquisição de equipamentos e obras, vindos da ação 20RG-Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal; 0,86% para 

capacitação de servidores, incluindo pagamento de diárias, passagens e inscrição para participação em eventos diversos; 2,19% é oriundo do 

termo de execução descentralizada nº 019/2019 - SDRU/MDR, celebrado entre o IFPA e o Ministério do Desenvolvimento Regional para a 

execução do projeto denominado “ROTA DO AÇAÍ” – Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado para Estruturação e 

Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Açaí do Polo BR 316; 4,75% corresponde a arrecadação de convênios celebrados com a Secretaria de 

Estado de ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnologia do Pará para execução de projetos de desenvolvimento de pesquisas. Os 

gráficos abaixo mostram a evolução da execução orçamentária do orçamento interno dos exercícios de 2015 a 2019 do Campus Castanhal e o 

detalhamento da execução orçamentária do Campus no exercício de 2019. 

              
 

 

 

 

 

 

           

4.3 Resultados Administrativos 
da Gestão 
 
4.3.1. Gestão Orçamentária e Financeira 

 4.3.1.1. Perfil do gasto 

 

Gráfico 1: Evolução da execução orçamentária  

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 



 

 
 

 

 

  

A previsão orçamentária para o Campus no exercício 

2019, era no valor de R$ 7.203.466,29, concentrados nas 

ações 20RL R$ 4.756.386,31 e 2994 (Assistência Estudantil) 

R$ 2.447.257,98. No entanto, no decorrer do exercício 

financeiro, foram disponibilizadas outras ações 

orçamentárias, como a 00PI, 20RG e 214S, totalizando o 

exercício  2019 com montante de R$ 10.108.679,31 

executados, obtendo saldo positivo de R$ 2.905.035,02, em 

relação ao estimado para no início do exercício. 

 

4.3.1.2. Análise do desempenho orçamentário e financeiro 

Gráfico 2: Execução orçamentária exercício 2019  

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

Ação Descrição Valor 

00PI Apoio a Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) R$ 723.626,73 

20RG Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede 

Federal 
R$ 986.539,82 

20RL Funcionamento das Instituições da Rede Federal R$ 5.428.083,38 

2994 Assistência aos Estudantes das Instituições Federal de 

Educação 
R$ 2.662.315,41 

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais R$ 86.832,00 

214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas R$ 221.281,97 

Total R$ 10.108.679,31 

   Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

  Quadro 6 - Distribuição dos Gatos em 2019 

callto:7.203.466,29
callto:4.756.386,31
callto:2.447.257,98
callto:10.108.679,31
callto:2.905.035,02


 

 
 

  Os recursos direcionados para despesas de 

manutenção do campus é diretamente proporcional 

a estrutura do campus, considerando o tamanho da 

infraestrutura e a quantidade de serviços oferecidos 

e cursos ofertados, como por exemplo, citamos a 

oferta de 21 turmas regulares de cursos diversos do 

nível técnico a pós-graduação, em uma área 

construída de 16.144,97m2, divididos em salas de 

aula, laboratórios, salas de serviços administrativos, 

consultório medido e enfermagem, refeitório 

estudantil, entre outros, e, 2.731.534,00m2 de área 

livre sem construções.  Desta forma, uma parcela 

expressiva do orçamento destina-se a manutenção 

de contratos de serviços básicos e essenciais ao 

funcionamento do campus, como elencamos, da ação 

20RL, 22% do total orçado representa a despesa com 

energia elétrica, ou seja, R$ 1.090.932,39 (de um total 

de R$ R$ 4.948.083,38). O serviço de vigilância 

patrimonial armada, 23%. O serviço de limpeza e 

conservação, 16%. O serviço de apoio administrativo 

e operacionais de campo representa 17% da ação 

orçamentária supramencionada. Relevante registrar 

que, os contratos de limpeza e conservação e 

vigilância patrimonial sofreram redução, em virtude 

das reduções orçamentárias, todavia, ambos 

funcionando com o mínimo necessário, ou seja, 

insuficiente para atender satisfatoriamente toda a 

demanda do campus.  

 

Gráfico 3: Despesas com custeio em 2019  

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 



 

 
 

 Conforme exposto no gráfico a seguir, às despesas com investimento corresponde a 14,94% do orçamento total do Campus Castanhal, 

verifica-se que o valor foi pequeno em relação às necessidades de investimento da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisando os valores despendidos para os serviços de manutenção 

em comparação com os valores de investimento, observa-se que o 

orçamento do Campus castanhal no exercício de 2019, foi basicamente 

para manutenção do mesmo, inviabilizando ações de novos investimentos 

ou de modernização no parque de tecnologia e na infraestrutura da 

unidade. Considerando que a Instituição realizou adequações/redução nos 

contratos terceirizados para que pudesse cumprir com os seus 

compromissos no exercício. 

Gráfico 4: Orçamento 2019  

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

Gráfico 5: Custeio 2019  



 

 
 

4.3.1.3. Principais desafios e ações futuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Gestão de Pessoas 

 4.3.2.1 Conformidade Legal 

 Para garantir a conformidade com os dispositivos legais, Constituição Federal e suas Emendas Constitucionais, Lei 8.112/1990, Lei 

12.772/2012, Lei 11.091/2005 e todas as demais normas vigentes aplicáveis à Gestão de Pessoas, o Departamento de Gestão de Pessoas do 

Campus Castanhal do IFPA, utiliza-se do conjunto de orientações e diretrizes estabelecidas pelo Órgão Central do SIPEC, pelo Ministério da 

Educação e pelos órgãos de Controle Externo (Tribunal de Contas da União-TCU e Controladoria Geral da União-CGU), além de observar para 

as recomendações da Procuradoria Federal junto ao IFPA. Dentre outros procedimentos, utiliza-se o sistema e-Pessoal, do TCU, para envio e 

acompanhamento de atos de pessoal relacionados à admissão, aposentadoria, pensão civil, contrato temporário, desligamentos (exoneração, 

vacância, demissão, término de contrato), conforme preconiza a Instrução Normativa - TCU Nº 78, de 21 de março de 2018. 

 

5.3.2.2. Avaliação da Força de Trabalho 

 
O Campus Castanhal do IFPA conta com um quadro 

permanente de 245 (duzentos e quarenta e cinco) servidores ativos, 
48 aposentados (inativos) e 14 instituidores de pensão civil, conforme 
demonstram o quadro e gráfico 6. 

Ainda que não conste no quadro ao lado, o qual apresenta a 
posição funcional em 31/12/2019, identificamos no sistema SIAPE - 
Sistema Integrado de Administração de Pessoal, o registro da 
contratação de 01 (um) professor substituto (temporário), ocorrido em 
2018, e que em razão do pedido de rescisão contratual de iniciativa do 
mesmo, permaneceu somente até abril de 2019. Contratação para suprir a 
ausência de professor que está afastado para qualificação Stricto Sensu 
(doutorado).  
 

  

Gráfico 6: Quantitativo de servidores por situação funcional, posição em 
31/12/2019. 

 
Fonte: SIAPE, 2019. 
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A distribuição por etnia dos servidores do Campus, mostra 

que de um total de 245 servidores do quadro permanente (ativo), 

o número mais expressivo é o de servidores que se declaram de 

cor parda (151 servidores), seguidos dos que se declaram de cor 

branca (71 servidores) e de cor preta (18 servidores). E desse 

montante, apenas 2% (5 servidores) não declaram cor.do a atender 

e incluir as diversidades sócio culturais e ambientais com a valorização 

das relações históricas da região Amazônica. 

Na avaliação da força de trabalho, além da situação 
funcional, serão demonstrados a distribuição dos servidores por 
sexo/gênero, etnia, faixa etária, carreira, faixa salarial, número de 
servidores por carreira nos últimos 5 anos, escolaridade, 
quantitativo de funções e cargos de direção. 
 

O quadro x mostra que o percentual de servidores do 

gênero masculino (58%) é ligeiramente superior ao percentual de 

servidores do gênero feminino (42%). Uma diferença de apenas 16%, que 

equivale a 39 servidores. 

 
 Gráfico 7: Percentual de servidores por gênero/sexo, em 2019. 

 
  Fonte: SIAPE, 2019. 
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No que diz respeito à faixa etária, a maioria dos 
servidores (ativo permanente), encontram-se nas faixas de 36 
a 40 anos de idade, seguido da faixa de 31 a 35 anos e 41 a 45 
anos, que correspondem, respectivamente, há 57, 51 e 37 
servidores. A menor quantidade de servidores aparece na 
faixa etária de 19 a 25 anos (3 servidores), seguido da faixa 
acima de 65 anos (5 servidores).  
 

Gráfico 8: Quantidade de servidores por faixa etária, em 2019. 

 
Fonte: SIAPE, 2019. 
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54% da força de trabalho do Campus é composta por 
docentes e 46% são técnicos administrativos, que correspondem, 
respectivamente, há 132 e 113 servidores. 
 

Com relação à faixa de remuneração, a maioria (69) dos 
servidores (ativo permanente), encontram-se na faixa que vai de R$ 
4.001,00 a 7.000,00, seguido da faixa que vai de R$ 10.001,00 a R$ 
15.000,00 e da faixa que vai de R$ 7.001,00 a R$ 10.000,00, que 
correspondem, respectivamente, há 69, 59 e 43 servidores. A menor 
quantidade de servidores aparece na faixa de remuneração acima 
de R$ 20.000,00 (4), seguido da faixa que vai de 1.501,00 a R$ 
4.000,00 (33). 
 

Gráfico 9: Quantitativo de servidores por faixa remuneração, em 2019. 

 
Fonte: SIAPE, 2019. 
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O quadro abaixo apresenta a evolução de 2015 a 2019 no 

quantitativo de servidores ativos permanentes (Docentes e 

TAEs). Observa-se que, o crescimento mais acentuado nesse 

período foi na carreira de docente, que saltou do quantitativo de 

100 (2015) para 132 (2019). Na categoria de TAE, o crescimento 

com maior destaque ocorre em 2017, que teve um acréscimo de 

31 servidores em relação a 2015, com leve redução nos 

exercícios seguintes (2018 e 2019). 

 

Gráfico 10: Evolução do número de servidores por Carreira/Categoria. 

 
 Fonte: SIAPE, 2019. 
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Com relação à escolaridade dos servidores ativos, observa-se que a maioria dos Docentes possui a titulação de mestre (60), seguido 
da titulação de doutorado (37) e a maioria dos Técnicos Administrativos possui a titulação de especialização (37), seguido da graduação (24) 
e da titulação de mestrado (21), refletindo assim quadro de pessoal qualificado. 

 
Gráfico 11: Quantitativo de servidores por escolaridade. 

 
      Fonte: SIAPE, 2019. 
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4.3.2.3. Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas 

  No Campus Castanhal os servidores efetivos ingressam por meio de concurso público, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, e 

os professores substitutos (temporários) ingressam por meio de processo seletivo simplificado. As vagas para as contratações de professores 

substitutos decorrem de afastamentos de docentes efetivos nos termos da Lei 8.745/1993. As alocações dos servidores, nos temos da 

Resolução nº 126/2016/CONSUP, de 15 de julho de 2016, a qual trata de movimentação de pessoal (remoção, cessão, redistribuição) 

consideram o interesse institucional e vários outros aspectos, como: cargo, demandas dos setores, capacidade técnica, experiências 

anteriores, etc. 

Em meados de 2019, ocorreu, a rescisão contratual do único professor substituo (temporário) do quadro de docentes, que saiu a pedido, 

situação que levou a gestão iniciar um novo processo seletivo simplificado para uma nova contratação em 2020, tendo em vista que o docente 

do quadro permanente que motivou aquela contratação continua afastado, cursando pós-graduação de doutorado. 

 



 

 
 

 4.3.2.5. Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia 

 As avaliações de desempenho ocorrem na forma estabelecida nos dispositivos legais, Lei nº 12.772/2012, para docentes e Lei nº 

11.091/2005, para TAEs e nos demais dispositivos normativos vigentes, assim, por meio dos critérios já estabelecidos nesses instrumentos, é 

possível constatar a meritocracia de cada servidor, ou seja, o desempenho e o mérito, caso exista, serão verificados no processo de progressão 

por mérito dos servidores docentes e técnico-administrativos, na forma que dispõe o plano de carreira de cada categoria. 

 Importante destacar que, alguns servidores (docentes ou TAEs), por escolha da Gestão da unidade, ocupam Cargos de Direção-CD ou 

Função Gratificada-FG, a exceção é a função FUC, que apenas servidores docentes podem ocupar, essa escolha é realizada pelo colegiado para 

definir a ocupação da coordenação de um curso, procedimento que atende a exigências legais e normativas. O quadro e gráfico abaixo, 

apresentam a distribuição dessas funções, posição em 31/12/2019: 

 
Gráfico 12: Quantidade de servidores ocupantes de Cargo de Direção e Função Gratificada. 

 
     Fonte: SIAPE, 2019. 

4.3.2.6. Capacitação: estratégia e números 
 

 No Campus Castanhal, a capacitação e a qualificação dos servidores docentes e técnico-administrativos compreendem várias ações, entre 
elas os afastamentos legalmente instituídos para realização de pós-graduações, que possibilitou o crescimento profissional do servidor em 2019, 
garantindo o aprimoramento da força de trabalho do Campus. Além disso, o Campus Castanhal está alinhado com a Reitoria no intuito de 
promover o desenvolvimento de competências profissionais dos servidores, em consonância aos objetivos estratégicos da instituição, através da 
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estruturação do Plano Plurianual de Capacitação – PPC. Além disso, como estratégia para o exercício de 2020, a liberação de servidores para 
licença capacitação ou qualificação, ocorrerá somente precedida de processo seletivo, via edital, tornando o processo de liberação mais eficiente 
e transparente. 
 
 4.3.2.7. Principais desafios e ações futuras 
 
 Como desafios temos a necessidade de investir cada vez mais na qualificação e capacitação dos servidores do Campus, principalmente 

em relação aos servidores que compõem a equipe de trabalho do departamento de Gestão de Pessoas do Castanhal, haja vista que em 2019 foi 

realizada a recomposição da equipe deste Departamento. 

 Também há a necessidade de se promover melhoria nos processos de comunicação com vistas a melhor o diálogo e compreensão dos 

servidores acerca desses novos procedimentos, para dessa forma consolidar a utilização de processos eletrônicos em detrimento aos físicos, 

além utilização do modulo requerimentos gerais do SIGEPE como mecanismos de desburocratização.  

 Temos também como desafio de propor ações que visem um maior cuidado do servidor com sua saúde física e mental, oferecendo 

suporte, em parceria com a Reitoria, aos eventos de promoção e qualidade de vida de seus colaboradores, bem como visitas in loco, para 

diagnóstico e orientação quanto a segurança no trabalho, buscando formas de diminuir a incidência de afastamentos por motivo de saúde do 

servidor. 

 

4.3.3. Gestão de Licitações e Contratos 
 

 4.3.3.1. Conformidade legal 

 

 Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 

9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções 

Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 

de 2015, a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06outubro de 2015, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

Foram utilizados os sistemas Comprasnet, Siasgnet. 



 

 
 

 4.3.3.2. Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o 

funcionamento administrativo. 

 Detalhamento dos principais gastos contratados por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados. 

Quadro 7 - Detalhamento dos gastos 

NATUREZA DE DESPESAS DETALHADA DESPESAS EMPENHADAS 

33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 80.761,35 

33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR R$ 39.476,64 

33903701 APOIO ADMINIST. TÉCNICO E OPERACIONAL DE CAMPO R$ 901.720,86 

33903702 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 793.179,12 

33903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA R$ 1.117.395,01 

33903705 SERVIÇO DE COPA E COZINHA DO RESTAURANTE ESTUDANTIL R$ 623.812,26 

33903910 LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS R$ 66.828,00 

33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 467.201,51 

33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 120.586,84 

33903943 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1.090.932,39 

33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL R$ 22.358,00 

Fonte: DCOF/DAP – IFPA Campus Castanhal  

 

4.3.3.3. Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações. 

Com objetivo de fomentar a gestão administrativa do IFPA – Campus Castanhal foram realizados 68 processos de compras e contratações 

no exercício de 2019, através da Diretoria de Administração e Planejamento. Dentre os processos licitatórios cabe destaque a modalidade Pregão 

Eletrônico onde realizado o maior percentual de contratação de despesas correntes e investimento, dentre os valores mais relevantes foram 

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de gênero alimentício, Aquisição de materiais permanente para atendimento de demandas 

de laboratório e Registro de Preços para aquisição de bens de consumo expediente e bens de informática, os mesmos trazem para a instituição 

grande relevância na sua aquisição, pois vão impactar significativamente na realização das atividades finalística da Instituição. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.4. Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização. 

O Campus Castanhal tem como meta licitar e não realizar processos de contratações diretas, assim, toda e qualquer contratação através 

dessa modalidade foram essenciais ao funcionamento institucional e de acordo com as legislações vigentes. 

Artigo 24 – Dispensas: 

• Chamada pública para atendimento ao Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

• Contratação de mão de obra para a cozinha do restaurante estudantil; 

• Aquisição de materiais de pequena monta, não fracionados; 

• Fornecimento de Energia Elétrica; 

Gráfico 13: Despesas empenhadas 
2019  

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 



 

 
 

• Contratação de Seguro de vida para discentes; 

• Serviço de emissão de tokens; 

• Contratação de serviços de arbitragem. 

 Foram realizadas 24 dispensas de licitação, das quais a maioria é para aquisição de material de pequenos valores, contração de serviços 

de pequenos reparos para máquinas e equipamentos, e uma contratação emergencial, que ocorreu em virtude do disposto no Processo 1000372-

25-219.4.01.3904, o qual motivou uma contratação emergencial, por se tratar de serviço essencial de fornecimento de refeições no restaurante 

estudantil; 

Artigo 25 – Inexigibilidades: 

• Pagamento de taxa de inscrição para capacitação de servidores; 

• Aquisição de licenciamentos de software; 

• Contratação de licenças; 

• Contratação de manutenção de equipamentos. 

 Foram realizadas 17 inexigibilidades, grande parte desse montante foram de processos para pagamento de taxa de inscrições curso de 

capacitação para servidores. 

 

38%

25%

35%

1%

Processos de Contratações 2019

Pregões – 26

Inexigibilidades – 17

Dispensas – 24

Chamadas Pública – 1

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

Gráfico 14: Processos de Contratação 2019  



 

 
 

4.3.3.5 Principais desafios e ações futuras. 

Como desafios estão os de manter em bom funcionamento toda a estrutura do Campus Castanhal, normatizar as rotinas administrativas 

e aprimorar a qualidade e a transparência dos gastos públicos. Em relação às ações futuras, buscamos a melhoria contínua das atividades 

administrativas, melhoria da comunicação e elaboração nas normativas referentes a compras e contratações.  

 

4.3.4. Gestão Patrimonial e Infraestrutura 

4.3.4.1. Conformidade legal 

O IFPA – castanhal com intuito de gerenciar sua infraestrutura patrimonial para atingir seus objetivos, segue as normas e legislações 

aplicadas às atividades diversas (licitação de obras, compra de equipamentos, conservação de bens e imóveis, gestão de frota, desenvolvimento 

de projetos de engenharia, execução e fiscalização de obras), tais como Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei n° 12.378 de 31 de dezembro de 

2010, Lei n° 7.410 d 27 de novembro de 1985; Decreto n° 9.373, de 11 de maio de 2018, Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013; Instrução 

Normativa n° 205, de 08 de abril de 1988, Instrução Normativa n° 3 de 15 de maio de 2008; Instrução Normativa 5, de 26 de maio de 2017, 

Resolução CONFEA n° 1.010, de 22 de agosto de 2005, Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Resolução CAU n° 21, de 05 de abril de 2012; 

ABNT NBR 5410.2004, ABNT NBR 14039.2005, Resolução CONSUP nº 220 de 26 de novembro de 2013, anexo, Manual de Patrimônio (Bens 

Moveis). O Servidor responsável pela elaboração de projetos e fiscalização de obras de engenharia possui registro no Conselho Regional de 

Engenharia – CREA. 

4.3.4.2. Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os 

objetivos estratégicos 

Os principais investimentos de capital empenhados foram com obras, equipamentos de TI e demais gastos de investimento, tais como 

compra de mobiliário até maquinários em geral, passando por ferramentas de oficinas, equipamentos de proteção e segurança e equipamentos 

para áudio e vídeo. Tais investimentos propiciam ao Campus Castanhal subsídios que possibilitam a realização da sua atividade finalística dessa 

forma atingindo seus objetivos estratégicos. 

 



 

 
 

Quadro 8 - Principais investimentos de capital 

Principais investimentos de capital 

CONTRATAÇÕES VALORES PORCENTAGEM 

Obras R$ 769.855,39 50,95% 

Equipamento de TI R$ 18.560,00 1,23% 

Demais gastos de investimento R$ 722.606,59 47,82% 

TOTAL R$ 1.511.021,98 100% 

Fonte: DAP - Campus Castanhal  

Destacamos dentre os investimentos em obras, a contratação do Sistema de combate a incêndio e pânico do IPFA-Castanhal, que busca 

atender as novas instruções técnicas do corpo de bombeiro militar do Pará, em vigor desde fevereiro de 2019 e lei nº 13.425, de 30 de março de 

2017 que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas 

de reunião de públicas. Que estava previsto no Plano de Trabalho Anual (PTA 2018) do departamento de Assistência Estudantil e Ações Inclusivas 

(DAEI), sobre o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico dos Campi do IFPA e presente no objetivo estratégico de Consolidar e 

ampliar a infraestrutura no Plano de Prevenção Contra Incêndio estabelecido PDI 2019-2023. 

Cabendo destaque também o projeto intitulado UNIDADE DEMONSTRATIVA DA CADEIA PRODUTIVA DO AÇAI NA BR 316, da qual este 

instituto se faz representar no comitê gestor do programa Rota Integrada do Ministério do Desenvolvimento regional e que solicita a 

implementação da sala de treinamento neste IFPA Campus Castanhal para auxiliar o projeto, que é auxiliar na capacitação batedores, 

profissionais e técnicos em açaicultura que atenda os participantes (pequenos e médios agricultores, empreenderes  e etc) do pólo BR 316 da 

rota do açaí. 

 

4.3.4.3. Desfazimento de ativos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.425-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.425-2017?OpenDocument


 

 
 

Não houve nesse período processo para desfazimento de ativos patrimoniais, entretanto informamos que está ocorrendo o inventário 

realizado pela empresa Qualiteck Consultoria aos campi da rede e Reitoria que ao termino dará subsidio tanto físico quanto contábil para 

realização do desfazimento dos bens que não estão em condições de uso, ocioso ou de caráter antieconômico. 

4.3.4.4. Locações de imóveis e equipamentos 

Em 2019 o Campus Castanhal não teve gastos como locação de imóveis. Os recursos destinados à locação de bens móveis totalizaram R$ 

76.428,00 para locação de contêineres, os quais visam majoritariamente atendimento espaços para grupos de trabalhos de pesquisa, pois a 

estrutura existente do campus se encontra saturada não conseguindo atender todas as demandas.   

4.3.4.5. Mudanças e desmobilizações relevantes 

  No Campus Castanhal não teve mudanças e/ou desmobilizações relevantes. Destacamos a mudança ocorrida nesse período foi entre 

laboratórios, equipamentos e mobiliários estavam ociosos no laboratório de solos e foram movidos para o laboratório de sementes. 

 4.3.4.6. Principais desafios e ações futuras 

Existe a necessidade no Campus Castanhal da elaboração do mapeamento de processos que envolvam o patrimônio, como, por exemplo, 

o gerenciamento da frota de veículos, o desfazimento de bens, a incorporação de bens, o termo circunstanciado administrativo, a conclusão do 

inventário patrimonial para darmos prosseguimento as demais atividades relacionadas a gestão dos bens. 

 

4.3.5. Gestão de Tecnologia da Informação 

4.3.5.1 Montante de Recursos Aplicados em TI 

A maioria das atividades desenvolvidas no Campus Castanhal necessita do uso dos recursos do parque computacional, tanto para o ensino, 

pesquisa e extensão, como as atividades administrativas. O setor de Tecnologia da Informação é de suma importância para o avanço da 

Instituição, portanto ele precisa de recursos para continuar provendo o acesso à internet e a outros meios computacionais. E a manutenção/troca 

dos equipamentos se faz necessária para que não se comprometa a qualidade dos serviços prestados a comunidade do IFPA. 

Os quadros x e x mostram os custos com recursos de tecnologia da informação despendidos pelo Campus no ano de 2019. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.2. Contratações mais relevantes de recursos de TI 

A contratação do serviço de garantia descrito no quadro visa manter a disponibilidade de interligação, tráfego de dados, segurança e 

serviços da rede de dados ofertados a comunidade universitária na área de TI, dando suporte às áreas finalísticas e de gestão interna da 

instituição, pois os ativos de rede (equipamentos) compõem a infraestrutura necessária para disponibilização de dados às aplicações e aos 

usuários de um modo geral.  

 Caso venha ocorrer algum problema nesses equipamentos poderá ocorrer parada total, parcial ou lentidão da rede e internet; e em último 

caso, provocar a indisponibilidade de serviços essenciais oferecidos à comunidade universitária, o que comprometerá a continuidade dos 

trabalhos da instituição. 

 

 

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal   Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 

Gráfico 15: Despesas com investimento em TI   Gráfico 16: Despesas com custei em TI  



 

 
 

 

Quadro 9 - Contratações mais relevantes de recursos de TI 

Contratações mais relevantes de recursos de TI 

N° 

CONTRATO 

CONTRATADO DESCRIÇÃO DO OBJETO 

CONTRATADO 

ATIVIDADES 

ATENDIDAS 

VALOR 

CONTRATADO 

14/2018 CNPJ: 04.578.505/0001-99 – Adamitec 

Comércio de Equipamentos Eletron  

Manutenção Cisco Ensino e 

Administração 

R$ 61.324,39 

19/2019 CNPJ: 07.652.413/0001-08 – Masterponto 

Equipamentos e Sistema EIRELI 

Aquisição de mecanismo de 

solução eletrônica para 

identificação dos alunos. 

Ensino R$ 30.000,00 

Não se 

Aplica 

CNPJ: 72.381.189/0001-01 – DELL 

Computadores do Brasil 

Aquisição de microcomputadores 

e notebook para atender projeto 

da casa de açaí. 

Ensino R$ 18.560,00 

 

 

4.3.5.3. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor 

O Setor Local de Tecnologia da Informação do Campus Castanhal não desenvolveu nenhum projeto/sistema no ano de 2019.  

 

4.3.5.4. Principais desafios e ações futuras 

A principal dificuldade na gestão de Tecnologia da Informação é a falta de recursos para melhorar os serviços prestados a comunidade do 

IFPA. Como os equipamentos sofrem desgastes ao longo do tempo se faz necessária uma constante manutenção/troca de equipamentos, logo 

com a falta de recursos há uma dificuldade de se manter os equipamentos funcionando. 

 Há também a necessidade de capacitação dos servidores do setor, para que o trabalho seja executado de maneira mais eficiente e assim 

o servidor aperfeiçoar o seu trabalho, aumentar suas competências profissionais e consequentemente o Instituto passa a ter profissionais mais 

qualificados desempenhando suas funções com excelência. 

  Fonte: DAP – IFPA Campus Castanhal 



 

 
 

 Uma das necessidades da Instituição é a realização da implantação do Sistema de Circuito Fechado de Monitoramento (CFTV), o Campus 

Castanhal possui uma área muito extensa e um fluxo de pessoas muito grande que entram e saem da Instituição sem ser identificadas, pois não 

há um controle na entrada de acesso ao Campus, ou seja, os servidores e alunos estão vulneráveis a ocorrências diversas de violências. E uma 

forma de aumentar a segurança dentro do Campus seria o monitoramento através de câmeras 24horas. 

 Outra necessidade é a adquirir no mínimo dois Servidores de Redes, pois os que estão sendo usados no Campus são computadores 

adaptados que estão fazendo o papel de servidor e que não possuem capacidade de processamento e nem armazenamento suficiente para 

atender as necessidades do Instituto.  

 

4.3.6. Gestão de Custos 

4.3.6.1. Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos públicos 

Um dos maiores desafios da Administração são as dificuldades para atendimento das demandas sociais e objetivos institucionais cada vez 
mais exigentes e crescentes face aos quadros de pessoal técnico especializado reduzido e capacidade de reinvestimentos cada vez menor. A 
submissão irrestrita aos princípios constitucionais por vezes dificultam o cumprimento de ações e metas, cerceando a tomada de decisões do 
administrador público, a qual de forma rotineira carece ser imediata para atingimento dos resultados esperados. O IFPA de modo geral vem 
crescendo em direção a implantação de uma rotina consistente e funcional de planejamento, mas ainda estamos muito aquém de um cenário 
ideal. Considerando que o processo de gestão de custos é indissociável do processo de planejamento, e o planejamento ainda é insuficiente, e 
nossa gestão de custos ainda é embrionária. 

 

4.3.7. Sustentabilidade Ambiental 

 4.3.7.1. Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições 

Na busca de maior promoção de licitações sustentáveis, o IFPA – Campus Castanhal vem buscando se aprofundar e garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, na seleção da proposta mais vantajosa para a administração e na promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável que deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. Em vista disso, a Gestão busca, sempre que possível, fixar nos editais critérios de sustentabilidade que viabilizem o 

julgamento objetivo das propostas apresentadas pelos licitantes, sem frustrar a competitividade, atentando sempre a um dos instrumentos 



 

 
 

auxiliares para concretizar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas que é a Instrução Normativa nº 

01/2010 da Secretaria de 

 Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Somado a este instrumento, O IFPA – Campus 

Castanhal buscou sagrar ainda o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, quando de sua vigência, o qual igualmente disciplina as questões 

afetas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das licitações e contratações públicas. 

Há previsão de itens exclusivos para ME/EPP em todos os nossos editais, em obediência a Lei Complementar 123/2006, fortalecendo, 

assim, as Micro e Pequenas Empresas.  

No ano de 2019 o Campus Castanhal programou as CHAMADAS PÚBLICAS, onde são adquiridos produtos da Agricultura Familiar para 

alimentação escolar, em observância Lei 11947/2009, que dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), onde foi realizada 

01 chama pública para contemplar o Pnae.  

Na contratação de serviços de limpeza e conservação foram exigidos no Evento Convocatório os seguintes critérios de sustentabilidade:  

I. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão obedecer aos critérios de sustentabilidade dispostos na Instrução 

Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

II. Todo equipamento elétrico deverá ser de reduzido consumo de energia, bem como ter sua fiação elétrica de tamanho suficiente para seu 

uso;  

III. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e às especificações 

determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);  

IV. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

V. Observar a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de 

limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

 

4.3.7.2. Ações para redução do consumo de recursos naturais 

 Afim de reduzir o consumo de recursos naturais a comissão demeio ambiente do Campus vem trabalhando na elaboração de  documento contendo 

diagnóstico e levantamento dos passivos ambientais do campus, sendo uma parte desse documento dedicada a redução no consumo de água, além disso o 

campus tem priorizado projetos com uso de materiais que reduzam o desperdício de recursos naturais. 



 

 
 

4.3.7.3. Redução de resíduos poluentes 

Ainda com foco em ações de sustentabilidade, o Campus castanhal por meio da Prefeitura e do engenheiro civil orientam a verificar da manutenção 

do sistema de esgoto periodicamente, verificar o uso de energia com controle para não ultrapassar a demanda contratada, verificar o uso da água com controle 

para identificar possíveis vazamentos e desperdícios, visando a um funcionamento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, do fluxo de caixa e do resultado 
econômico da UG 158308. 

Quadro 10 - Balanço Orçamentário. 

 Grupo Despesa PROVISAO 
RECEBIDA 

DESPESAS 
EMPENHADAS  

DESPESAS 
LIQUIDADAS  

DESPESAS 
PAGAS  

RECEBIMENTO 
DE SUB-
REPASSE 

3 
OUTRAS 
DESPESAS 
CORRENTES 

8.597.657,33 8.597.657,33 5.654.605,03 5.447.655,62   

4 INVESTIMENTOS 1.511.021,98 1.511.021,98 378.431,68 378.431,68   

            5.869.668,77 

Total 10.108.679,31 10.108.679,31 6.033.036,71 5.826.087,30 5.869.668,77 

 

O quadro abaixo mostra a Arrecadação própria do campus exceto projetos  
 

        Quadro 11 - Arrecadação própria  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Natureza Receita 
Líquido - 

R$  

13100111 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL 15.611,24 

14000011 RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL 38.900,20 

16100111 SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC. 546,99 

19100911 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC. 795,09 

Total 55.853,52 

5. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

Os quadros abaixo mostram o Balanço Patrimonial do campus nos dois últimos anos  
 

Quadro 12 - Ativo circulante e ativo não circulante 
    Ano  2019 2018 

ATIVO 
CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALENTES EM 
MOEDA NACIONAL 

32.714,79 30.801,92 

DEMAIS CREDITOS E 
VALORES A CURTO PRAZO 

OUTROS CREDITOS A REC E 
VALORES A CURTO PRAZO 

0,00 0,00 

ESTOQUES 

ALMOXARIFADO 1.091.661,64 1.052.775,74 

MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 

OUTROS ESTOQUES 210.795,14 210.795,14 

ATIVO NAO 
CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

BENS IMOVEIS 14.598.223,80 14.269.494,57 

BENS MOVEIS 12.459.618,70 11.948.214,32 

DEPRECIACAO, EXAUSTAO E 
AMORTIZACAO ACUMULADA 

(664.851,24) (661.113,46) 

INTANGIVEL SOFTWARES 87.211,88 87.211,88 

Total     27.815.374,71 26.938.180,11 

 
 
 
 

Quadro 13 - Ativo Permanente 
Conta Contábil 2019 2018 

115110204 MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 

115610100 '= MATERIAIS DE CONSUMO 1.091.661,64 1.052.775,74 

115610200 '= ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR 0,00 0,00 

115610300 '= ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO  0,00 

115610400 '= ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR 0,00  

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

115610600 '= ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL  0,00 

115610800 ALMOXARIFADO EM ELABORACAO  0,00 

115810301 MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO 165.123,74 165.123,74 

115819800 ESTOQUES DIVERSOS 45.671,40 45.671,40 

123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1.336.364,73 1.336.364,73 

123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 196.635,70 194.150,88 

123110103 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 761.113,09 761.113,09 

123110105 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 12.959,00 12.959,00 

123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 303.875,47 303.875,47 

123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 91.282,41 91.282,41 

123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 13.743,72 13.743,72 

123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 48.172,84 32.692,67 

123110120 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO 557.396,93 496.218,60 

123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 119.075,67 91.604,99 

123110123 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL 1.689,67 1.689,67 

123110124 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS 223.394,49 216.265,50 

123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 1.362.140,65 1.308.262,65 

123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC 2.061.618,76 2.048.606,76 

123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 804.222,36 774.991,29 



 

 
 

123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 21.076,75 21.076,75 

123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.421.938,18 1.316.071,18 

123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 208.099,11 208.099,11 

123110403 DISCOTECAS E FILMOTECAS 48.857,45 48.857,45 

123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 73.805,39 67.905,41 

123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 164.849,49 163.146,95 

123110501 VEICULOS EM GERAL 177.351,97 1.288,64 

123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 879.510,70 879.510,70 

123110801 '= ESTOQUE INTERNO 1.183.834,42 1.183.834,42 

123110900 ARMAMENTOS 0,04 0,04 

123111000 SEMOVENTES 165.290,68 165.290,68 

123119905 BENS MOVEIS EM TRANSITO  0,00 

123119909 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 68.925,77 68.925,77 

123119910 MATERIAL DE USO DURADOURO 148.225,67 136.218,20 

123119999 OUTROS BENS MOVEIS 4.167,59 4.167,59 

123210101 '= IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS 98.168,26 98.168,26 

123210120 '= COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS  0,00 

123210601 '= OBRAS EM ANDAMENTO 14.454.041,02 14.171.326,31 

123210605 '= ESTUDOS E PROJETOS 46.014,52  

123810200 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (664.851,24) (661.113,46) 

124110101 '= SOFTWARES 87.211,88 87.211,88 

Total 27.782.659,92 26.907.378,19 

   Fonte: SIAFE 



 

 
 

 
Quadro 14 - Ativo Financeiro                                                                                              Quadro 15 - Ativos e Passivos Financeiros e permanentes em 2019 

Conta Contábil 
2019 2018 

111122001 
'= LIMITE DE SAQUE COM 
VINCULACAO DE PGTO - OFSS 

32.644,79 30.801,92 

111122003 
'= LIM DE SAQUE 
C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - 
OFSS 

70,00   

Total 32.714,79 30.801,92 

 
 
 
 
 
 

Quadro 16 - Passivo Circulante e Patrimônio Liquido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Recursos  

Ativo 

Financeiro 

2019 

Ativo 

Financeiro 

2018 

Passivo 

Financeiro 

2019 

Passivo 

Financeiro 

2018 

0100000000 190,00 480,00 2.029.234,56 834.406,03 

0100915173 0,00 00,00 240.963,10 432.482,25 

0113150072 0,00 00,00 723.626,73 0,00 

0250026416 29.243,30 27.888,44 0,00 19.895,6 

0112000000 00,00 218,54 0,00 5.241.048,36 

8100000000 914,79 2.214,94 1.033.730,35 2.281.523,51 

8188000000 0,00 00,00 679.898,99 0,00 

8250026416 2.366,70 00,00 84.003,07 0,00 

Total 32.714,79 30.801,92 4.791.456,80 8.809.355,75 

Ano 2018 2019 

Ativo Financeiro 30.801,92 32.714,79 

Ativo Permanente 26.907.378,19 27.782.659,92 

Saldo Ativo 26.938.180,11 27.815.374,71 

Passivo circulante 29.067.02 207.344,41 

Saldo = Patrimônio Líquido 26.909.113,09 27.608.030,30 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE   Fonte: SIAFE 

Quadro 17 - Patrimônio Líquido 
 



 

 
 

Quadro 18 - Passivo circulante e não circulante 

Conta Contábil 2019 2018 

211420101 '= INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA 0,00   

213110100 '= FORNECEDORES NACIONAIS 450.392,93   

213110400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 6.415.806,06 3.988.935,96 

213120400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS-INTRA OFSS 2.081,04 4.745,25 

214211402 '= TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00   

218810102 '= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS 207.590,77 148.223,82 

218810106 '= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR 304.730,17 176.999,57 

218810109 '= ISS 197.051,25 111.150,73 

218910100 '= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAÇÕES 681,95 516,72 

218910200 '= DIARIAS A PAGAR 72.037,45 69.963,33 

Total 8.085.857,06 4.859.416,62 

 
 

Quadro 19 - Passivo RP 

Conta Contábil Fonte Recursos Detalhada Saldo - R$  

631100000 
'= RP NAO 
PROCESSADOS 
A LIQUIDAR 

0100000000 RECURSOS ORDINARIOS 828.679,05 

0100915173 
FUNDO NACIONAL DE 
DESENV.DA EDUCACAO-MEC 

432.482,25 

0112000000 
RECURSOS DEST.A MANUT.E 
DES.DO ENSINO 

5.241.048,36 

0250026416 
REC.DIRET.ARREC-
INST.FED.ED.CIEN.TEC.DO PARA 

19.895,60 

8100000000 RECURSOS ORDINARIOS 2.258.183,47 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

Total 8.780.288,73 

632100000 
'= RP 
PROCESSADOS 
A PAGAR 

0100000000 RECURSOS ORDINARIOS 5.726,98 

8100000000 RECURSOS ORDINARIOS 23.340,04 

Total 29.067,02 

Total   8.809.355,75 

 
 
 

Quadro 20 - RP não processados cancelados, liquidados e pagos. 

Categoria Econômica  
RESTOS A PAGAR NAO 

PROCESSADOS 
CANCELADOS 

RESTOS A PAGAR NAO 
PROCESSADOS 
LIQUIDADOS 

RESTOS A PAGAR 
NAO 

PROCESSADOS 
PAGOS 

DESPESAS CORRENTES 263.065,83 2.705.036,92 2.705.036,92 

DESPESAS DE CAPITAL 4.853.626,73 449.694,46 449.694,46 

Total 5.116.692,56 3.154.731,38 3.154.731,38 

 
 

Quadro 21 - RP processados e não processados pagos e cancelados 

Categoria 
Econômica  

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
CANCELADOS 

RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS PAGOS 

RESTOS A PAGAR NAO 
PROCESSADOS 
CANCELADOS 

RESTOS A PAGAR 
NAO 

PROCESSADOS 
PAGOS 

DESPESAS 
CORRENTES 

395,00 28.672,02 263.065,83 2.705.036,92 

DESPESAS DE 
CAPITAL 

    4.853.626,73 449.694,46 

Total 395,00 28.672,02 5.116.692,56 3.154.731,38 

 
 
 
 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

Quadro 22 - Fluxo de Caixa das atividades de investimento 

Grupo Despesa   
DESPESAS PAGAS RP PAGOS  Total 

4 INVESTIMENTOS 

20RG EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS 306.640,83   306.640,83 

20RL 
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE 
EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - 
DESPESAS DIVERSAS 

71.790,85 444.892,39 516.683,24 

2994 
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES 
FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E 
TECNOLOGICA 

  4.802,07 4.802,07 

Total   378.431,68 449.694,46 828.126,14 

 
 
 

Quadro 23 - Fluxo de Caixa – Ingressos 

 
 
 
 
 
 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

Quadro 24 - Variações Patrimoniais aumentativas 

Mês Lançamento 
DEZ/2019 DEZ/2018 

Conta Contábil Saldo - R$  Saldo - R$  

431111100 
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO 
VEGETAL 

6.925,50 436,00 

431111200 
VENDA DE ESTOQUE DE PROD ANIMAL E 
DERIVADOS 

31.974,70 7.998,00 

433110100 
VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E 
SERVICOS 

16.158,23 7.622,47 

451120300 '= SUB-REPASSE RECEBIDO 5.869.668,77 6.879.615,62 

451220100 
'= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA 
PGTO DE RP 

2.872.875,77 1.089.840,12 

451220300 
MOVIMENTACOES DE SALDOS 
PATRIMONIAIS 

185.496,28 106.930,86 

459020100 DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   1.430,00 

499510100 MULTAS ADMINISTRATIVAS 795,09   

499610200 RESTITUICOES   7.244,83 

Total 8.983.894,34 8.101.117,90 

 
 
 

Quadro 25 - Variações Patrimoniais Diminutivas 

Conta Contábil Movim. Líquido  

312220100 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.649,57 

331110400 CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO 649.515,43 

331110600 CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO 19.802,82 

331110700 CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR 286,40 

331110900 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO 1.262.522,00 

331119900 CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS 3.872,21 

332110100 DIARIAS 171.423,39 

332210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF 8.247,66 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

332310100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.151.068,41 

332310200 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL 2.025.075,88 

332310300 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL 22.358,00 

332310400 SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ 134.820,71 

332310500 SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ 45.607,92 

332310800 SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ 690.453,67 

332310900 LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL 56.903,00 

332311300 SEGUROS EM GERAL 1.787,65 

332311400 CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFRAESTRUTURA 344.969,93 

332320300 SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA 22.338,06 

332321200 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 94.110,85 

333110200 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS 3.737,78 

351220100 '= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 7.992,84 

394110100 BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS 565.751,00 

399610100 INDENIZACOES 481,95 

399610200 RESTITUICOES 200,00 

Total 8.284.977,13 

 
 
 

Os quadros abaixo mostram o RMA E RM de 2019  
 

Quadro 26 - RMA saldo em dezembro de 2019 
Conta Contábil Subitem Saldo  

115610100 

'= 
MATERIAIS 
DE 
CONSUMO 

6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 41.250,60 

79 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 35.425,00 

3 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 17.069,50 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 170,00 

42 FERRAMENTAS 9.139,04 

7 GENEROS DE ALIMENTACAO 454.767,30 

20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 57.040,00 

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 108.198,99 

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 7.315,60 

28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 19.000,00 

17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO 98.975,23 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 47.604,42 

36 MATERIAL HOSPITALAR 2.030,66 

35 MATERIAL LABORATORIAL 3.081,08 

29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 312,49 

24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 38.144,96 

31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 151.155,92 

34 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES 980,85 

Total   1.091.661,64 

 
 
 

Quadro 27 - RMB saldo em dezembro 2019 

Conta Contábil Saldo  

123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1.336.364,73 

123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 194.150,88 

123110103 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 761.113,09 

123110105 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 12.959,00 

123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 303.875,47 

123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 91.282,41 

123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 13.743,72 

123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 43.245,93 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

123110120 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO 496.218,60 

123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 101.523,99 

123110123 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL 1.689,67 

123110124 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS 220.419,50 

123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 1.310.312,65 

123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC 2.058.719,76 

123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 801.093,36 

123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 21.076,75 

123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.401.526,18 

123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 208.099,11 

123110403 DISCOTECAS E FILMOTECAS 48.857,45 

123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 73.805,39 

123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 163.146,95 

123110501 VEICULOS EM GERAL 1.288,64 

123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 879.510,70 

123110801 '= ESTOQUE INTERNO 1.183.834,42 

123110900 ARMAMENTOS 0,04 

123111000 SEMOVENTES 165.290,68 

123119909 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 68.925,77 

123119910 MATERIAL DE USO DURADOURO 136.218,20 

123119999 OUTROS BENS MOVEIS 4.167,59 

Total 12.102.460,63 

 
 
 

Os quadros abaixo mostram os bens móveis, imóveis, intangíveis e outros. 
 

BENS IMÓVEIS COMPOSIÇÃO: Depreciação acumulada de bens imóveis; Exaustão acumulada de bens imóveis; Amortização acumulada de bens 
imóveis. 

 
 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

Quadro 28 - Bens Imóveis  

 
 
 
 
 

Quadro 29 - Bens imóveis de uso especial 

 
 
 
 

Quadro 30 - Bens móveis  
Mês Lançamento 2019 2018 

Conta Contábil Saldo - R$  Saldo - R$  

123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1.336.364,73 1.336.364,73 

123110102 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
COMUNICACAO 

196.635,70 194.150,88 

123110103 
EQUIPAM/UTENSILIOS 
MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 

761.113,09 761.113,09 

123110105 
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 
SEGURANCA E SOCORRO 

12.959,00 12.959,00 

123110106 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

303.875,47 303.875,47 

123110107 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
ENERGETICOS 

91.282,41 91.282,41 

123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 13.743,72 13.743,72 

  Fonte: SIAFE 

  Fonte: SIAFE 



 

 
 

123110109 
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 

DE OFICINA 
48.172,84 32.692,67 

123110120 
MAQUINAS E UTENSILIOS 
AGROPECUARIO/RODOVIARIO 

557.396,93 496.218,60 

123110121 
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E 
ELETRICOS 

119.075,67 91.604,99 

123110123 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 
CONSTRUCAO CIVIL 

1.689,67 1.689,67 

123110124 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS 

223.394,49 216.265,50 

123110125 
MAQUINAS, UTENSILIOS E 
EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 

1.362.140,65 1.308.262,65 

123110201 
EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E 
COMUNICACAO/TIC 

2.061.618,76 2.048.606,76 

123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 804.222,36 774.991,29 

123110302 
MAQUINAS E UTENSILIOS DE 
ESCRITORIO 

21.076,75 21.076,75 

123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.421.938,18 1.316.071,18 

123110402 
COLECOES E MATERIAIS 
BIBLIOGRAFICOS 

208.099,11 208.099,11 

123110403 DISCOTECAS E FILMOTECAS 48.857,45 48.857,45 

123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 73.805,39 67.905,41 

123110405 
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E 
FOTO 

164.849,49 163.146,95 

123110501 VEICULOS EM GERAL 177.351,97 1.288,64 

123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 879.510,70 879.510,70 

123110801 '= ESTOQUE INTERNO 1.183.834,42 1.183.834,42 

123110900 ARMAMENTOS 0,04 0,04 

123111000 SEMOVENTES 165.290,68 165.290,68 

123119905 BENS MOVEIS EM TRANSITO   0,00 

123119909 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 68.925,77 68.925,77 

123119910 MATERIAL DE USO DURADOURO 148.225,67 136.218,20 

123119999 OUTROS BENS MOVEIS 4.167,59 4.167,59 

Total   12.459.618,70 11.948.214,32 
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Quadro 31 - Intangível 

 
 
 
 

Quadro 32 - Imobilizado 

 
 
 
CONTROLE DE IVENTÁRIO 
Durante o exercício de 2019 foi realizado controle de inventário neste Ifpa/Campus Castanhal por pessoa jurídica de direito privada devidamente contratada 
para essa finalidade. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS 
O Instituto federal de Educação, ciência e Tecnologia do Pará - Campus castanhal, autarquia pública federal está situada na rodovia BR 316, KM 63, bairro 
Tatanlândia, cidade de castanhal na região nordeste do estado do Pará e tem como missão “promover a educação profissional e tecnológica em todos os 
níveis e modalidades por meio do ensino, pesquisa e extensão, para o desenvolvimento regional sustentável, valorizando a diversidade e a integração dos 
saberes”. Ofertando assim a sociedade desde o ensino médio até o doutorado.  
 
O Campus Castanhal do IFPA, no que diz respeito a elaboração e apresentação das suas demonstrações contábeis, empenha-se em atender ao cumprimento 
do disposto na lei nº4.320/64, junto as normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor público e conforme orienta o manual de contabilidade aplicada 
ao setor público. 
 
Desempenho financeiro no exercício 
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Os ingressos de recursos financeiros ocorrem com o repasse feito pelo órgão central da reitoria, para atendimento das obrigações financeiras de nosso IFPA - 
Campus Castanhal. 
 
Dificuldades enfrentadas na gestão financeira 
A demora na descentralização do credito causa ineficiência no atendimento a contento das obrigações financeiras assumidas. 
 
Dificuldades enfrentadas na gestão orçamentária 
A descentralização orçamentaria ocorre com o percentual de 1/18 avos do que foi orçado para todo o exercício financeiro por mês valor esse insuficiente, 
pois somente serve para reforçar os empenhos dos contratos. 
 
Conformidade contábil 
É realizada pelo contador do Campus, o qual há a devida segregação de função entre a execução financeiro-orçamentária e a verificação/averiguação contábil 
patrimonial. 
A área responsável por tais procedimentos é o Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças - CDCOF que é formado por um chefe, um servidor 
responsável pela execução orçamentária e financeira, um servidor responsável pela conformidade de gestão, além de um servidor que ocupa o cargo de 
contador, ao qual lhe é atribuída a responsabilidade pela conformidade contábil (cargo esse que encontra-se atualmente vago). 
 
Notas explicativas 
Declaro abaixo que as notas explicativas relativas aos demonstrativos contábeis constante do tesouro Gerencial (Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais, do fluxo de caixa a das mutações do patrimônio liquido), aprovada pela resolução nº 1.133/2008, 
identificadas no exercício 2019, considerando orientações enviadas pela Subsecretaria de Planejamento e orçamento - SPO. 
 
OBSERVAÇÃO: 
Ressalta-se que todos os dados e valores foram extraídos diretamente do "tesouro gerencial" por pessoal do setor de execução orçamentaria e financeira 
deste IFPA/Campus Castanhal não havendo, pois, analise técnica feita por profissional qualificado “contador”, visto que este cargo atualmente encontra-se 
vago nesta unidade orçamentária. 

 
 
 

 

 


