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1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 

  

  

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus 

Castanhal é oriundo da Escola Agrotécnica Federal de Castanhal (EAFC-PA). É uma 

instituição que ao longo dos anos se dedicou preferencialmente ao ensino agrícola. Com 

97 anos de atuação no ramo do ensino técnico profissionalizante, o IFPA Campus 

Castanhal hoje oferta educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino. 

  Desta forma, o IFPA Campus Castanhal apresenta-se como um dos mais antigos 

estabelecimentos de ensino do Estado do Pará e tem como missão institucional 

“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 

sociais, culturais e ambientais com a valorização das relações históricas da região 

Amazônica”.  

 As ações desenvolvidas pelo IFPA Campus Castanhal buscam transformá-lo em 

uma instituição de referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, 

comprometida com a excelência na educação integral com ênfase na sustentabilidade.  

 Oportunizando vagas à sociedade nas diversas modalidades de ensino, no ano de 

2018, o Campus ofertou 13 cursos, totalizando, aproximadamente, 760 estudantes 

matriculados em cursos técnicos, 415 estudantes matriculados em cursos de Graduação 

e 98 discentes matriculados no mestrado do Programa de Pós Graduação em 

Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares.  

 No âmbito da assistência estudantil o campus conta com residência estudantil e 

refeitório para os alunos que estão em vulnerabilidade social. Em 2018, foram 

disponibilizadas cerca de 170 vagas para residência estudantil e 50 auxílios moradia. 

Em média, foram servidas cerca de 1100 refeições por dia, entre café da manhã, almoço 

e jantar, aos estudantes do Campus.  

 No primeiro e segundo semestre foram realizadas duas chamadas públicas para 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para complementar as 

refeições dos estudantes. Além disso, durante o ano, o refeitório do Campus passou por 

duas reformas, manutenção e adequações em sua infraestrutura. Foram adquiridos um 

forno combinado, três caldeirões, um fogão, uma mini câmara de congelamento, uma 

balança, freezers, liquidificador industrial, mesas para o salão, multiprocessador e 

amaciador de carne.   

 Duas ações importantes no campo da normatização e modernização da Gestão 

foram realizadas em 2018: a elaboração e homologação do Regimento Disciplinar 

Discente (RDD), que visa balizar as questões disciplinares dos estudantes no Campus; e 

a eleição e do Conselho Diretor (CONDIR) do campus, que se constitui como órgão 

Prof. Msc. Roberto Dias Lima  

Diretor Geral do Campus Castanhal é Mestre 

em Educação Agrícola pela UFRRJ, 

Graduado em Licenciatura plena em Física 

com especialização em física contemporânea 

pela UFPA. É professor titular do Campus, 

com 30 anos de experiência em docência.     
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deliberativo superior com caráter normativo e consultivo para assuntos de política 

acadêmica e administrativa do Campus Castanhal do IFPA, formado por representantes 

Docentes, Discentes, Técnicos Administrativos e Membros da Gestão, garantindo assim 

uma gestão democrática e participativa ao campus.  

 Destacamos também os bons resultados obtidos pelos cursos de graduação 

Bacharelado em Agronomia e Licenciatura em Informática, ambos obtiveram nota 4, na 

avaliações do ENADE mostrando êxito nos trabalhos de seus coordenadores e 

professores e garantindo boa formação aos nossos alunos. 

 O ano de 2018 foi marcado pela construção do Plano de Desenvolvimento do 

Instituto (PDI), foi constituída no campus a comissão local que teve a incumbência de 

organizar as discussões sobre a identidade organizacional, o diagnóstico estratégico, e o 

planejamento do Campus para os próximos 5 anos, bem como os cursos que serão 

ofertados no período de 2019 a 2023. Foram realizadas reuniões e oficinas com os 

membros da comunidade interna e audiência públicas com as entidades, instituições, 

empresas e sociedade civil organizada dos municípios de nossa área de abrangência para 

ouvir os seus anseios, discutindo de forma ampla e participativa o planejamento para o 

Campus. 

 Com relação as atividades de ensino, as visitas técnicas se constituem em uma 

ferramenta pedagógica na consolidação da aprendizagem e proporciona oportunidade 

para os discentes olharem a realidade dos seus cursos na prática, para isso é 

fundamental a parceria com produtores e empresas, daí a necessidade de se construir um 

regulamento eficaz para organizar e planejar as visitas técnicas. No ano de 2018 foram 

realizadas aproximadamente 60 visitas técnicas e 624 alunos atendidos.  

 As práticas esportivas e culturais tiveram total atenção da gestão nas realizações 

dos eventos como jogos internos, festa junina, nas etapas dos JIFs 2018, jogos dos 

servidores e show de talentos. Os discentes tiveram oportunidades de participar em 

vários eventos científicos locais e nacionais e recebendo ajuda de custo. 

 Em 2019 inicia-se uma nova gestão, que vai ter o desafio de efetivar as ações 

com as dificuldades orçamentárias e essa realidade encontra-se latente, dessa forma, 

desejamos sucesso e êxito a nova gestão e que ela consiga superar as dificuldades pela 

manutenção da oferta de uma educação de qualidade aos nosso alunos. 
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2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

2.1. Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão 

PRODIN  
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2.2. Estrutura organizacional 

 
Fonte: IFPA - Campus Castanhal 
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2.3. Ambiente externo: 

PRODIN  

2.4. Modelo de negócios 

PRODIN  

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 

3.1. Principais objetivos estratégicos, com especificação de planos para 

implementar as prioridades estratégicas da gestão 

PRODIN  

3.2. Descrição das estruturas de governança 

PRODIN 
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3.3. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas 

 

Quadro 1 – Quantitativo de Manifestações recebidas e atendidas/acatadas, por tipo de manifestação e por canal de acesso do cidadão. 

Canal de Acesso 

Tipo de Manifestação 

Solicitações Reclamações Denúncia Sugestões 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

(R) (A) (R) (A) (R) (A) (R) (A) (R) (A) (R) (A) (R) (A) (R) (A) 

FACEBOOK 123 113 94 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OUVIDORIA 30 25 30 30 3 3 5 5 1 1 2 0 0 0 0 0 

                 

                 

                 

                 

Total 153 138 124 94 3 3 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0 

Legenda: (R) Manifestação Recebida; (A) Manifestação Atendida/Acatada. 

Fonte: ASCOM e OUVIDORIA Campus Castanhal  
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4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

4.1. Gestão de riscos e controles internos: vinculação entre riscos e objetivos 

estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no 

exercício 

PRODIN 
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5. RESULTADOS DA GESTÃO 

5.1. Resultados alcançados  

a) Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão 

 

Quadro 2 – Indicadores de desempenho relacionado aos objetivos estratégicos. 

Objetivo 

Estratégico 

Meta Resultado Alcançado 

Descrição Quantificação 

da Meta 

Estratégia 

Consolidar e 

fortalecer os 

cursos ofertados 

pelo IFPA 

Melhorar o Índice Geral 

de Cursos do IFPA. 

Atingir NOTA 4 

nos cursos 

avaliados. 

Construir projetos de 

ensino, voltados para os 

conteúdos do ENADE; 

 

Incentivo ao aumento da 

titulação dos professores do 

Campus; 

 

Investir na melhoria de 

infraestrutura de 

laboratórios de pesquisa, 

bem como na aquisição de 

novos livros e periódicos 

exigidos nas referências 

bibliográficas 

A nota do curso de licenciatura em informática subiu de 2 no ENADE 

e 0 no IDD para 4 em ambos os indicadores, obtendo assim o melhor 

resultado de todo IFPA em 2018. Sendo que as mesmas estratégias 

adotadas em 2017 para o curso de licenciatura em informática, estão 

sendo adotadas e implementadas nos demais cursos de nível superior 

do campus. As adequações de PCC estão sendo feitas e serão 

finalizadas em 2019.  

Houve um aumento da titulação dos professores do campus de forma 

incentivada e liberação por meio de licença qualificação para que 

professores do Campus possam concluir seus mestrados e doutorados, 

houve também a alteração nos regimes de trabalho para dedicação 

exclusiva.  

Foram adquiridas matrizes de animais, novos técnicos para 

gerenciamento de laboratórios e adequação de software conforme 

normativa do gov. federal sobre utilização de software livres.  

Novos livros e periódicos foram adquiridos, no total foram investidos 

R$295.747,76 nesta aquisição. 
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Consolidar e 

fortalecer os 

cursos ofertados 

pelo IFPA 

Integrar ações de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e 

Inovação para 

atendimento e melhoria da 

qualidade da formação do 

corpo discente. 

Implementar 3 

ações voltadas a 

integração dos 

eixos ENSINO-

PESQUISA E 

EXTENSÃO. 

Realizar a VIII SICAT, o 

fórum de integração de 

ações de Ensino-Pesquisa-

Extensão e reunião de 

gestores de Ensino-

Pesquisa-Extensão; 

Implementar monitorias; 

Monitorar estágios e 

atividades 

1- Programa de monitorias implementado 

- Comissão Permanente de Monitoria do Campus Castanhal, instituída 

através da Portaria nº 243, de 16/05/2018 

- EDITAL 001/2018 - Seleção de projetos de monitoria  

- 10 projetos selecionados  

- 3 cursos (Agronomia, eng. alimentos e Licenciatura em Informática) 

+ NAPNE  

2- VIII SICAT fora realizada no período de 22 a 26/10/2018 

3- Estágios sendo devidamente viabilizados e registrados pelo setor 

responsável no Campus, foram 89 encaminhamentos de estágio 

durante o ano. 

Consolidar e 

fortalecer os 

cursos ofertados 

pelo IFPA 

Adequar a infraestrutura 

física voltada às 

demandas do Ensino, 

Extensão, Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação do 

Campus. 

Investir  no 

mínimo 10% do 

orçamento do 

Campus em 

Reparos e 

manutenção da 

infraestrutura 

física.  (ver se é 

isso com a 

elisângela) 

Reforma da cerca da 

bovinocultura; 

Reforma da 

Cozinha/Refeitório dos 

espaços destinados à 

Assistência Estudantil; 

Reforma o ginásio 

poliesportivo; 

Readequação de 

laboratórios; 

Realização de manutenções 

e revitalizações diversas 

necessárias para a 

manutenção das atividades 

do Campus. 

Durante o ano de 2018 foram realizados vários serviços de manutenção 

na infraestrutura do Campus, são elas:  

-Reforma da cerca da bovinocultura, obra realizada pela empresa 

ENGEKRON com investimento efetivo no valor de R$661.896,07 

-Manutenção da parte elétrica, revitalização de fachada, telhado, 

banheiros do ginásio poliesportivo, fora contratada empresa para 

executar o serviço que está com 20% dos serviços executados (inicio 

dos serviços em meados de dezembro de 2019)  

-Readequação do laboratório de física  

-Conserto da rede pluvial e do asfalto que estavam danificados  

- Reforma do setor de asistência estudantil (DAEIA) 

-Revitalização do Refeitório (vários serviços de elétrica, acabamento, 

nova rampa de acessibilidade) 

-Manutenções e revitalização 3 quartos de alojamentos dos campus.    

-Reorganização de salas administrativas com instalação de divisórias;  

-Manutenção e reparos nao setor de Agroindústria, principalmente no 

que tange a reparos na rede elétrica, como troca de fiação, tomadas, 

lâmpadas, quadro de distribuição de energia.    

-Manutenções no prédio Administrativo, inclusive reparos no telhado.  

-Foi realizada troca de fiação e subtituição de lâmpadas normais por 

lâmpadas de LED, o que impacta na redução do consumo de energia 

no campus, bem como em aspectos relacionados a sustentabilidade no 
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campus.  

-Foram substituidos vidros de portas e janelas que estavam danificados 

ou quebrados.   

Fora elaborado Projeto básico (termo de referência, edital, memorial 

descritivo) para o projeto de combate a incêndio e pânico obedecendo 

as normas vigentes. o Projeto está aguardando a finalização do 

processo licitatório TP 01/2018 

-Fora contratada a empresa Fortes Comércio e Serviço Ltda para 

execução dos diversos serviços de manutenção do Campus.  

Foram investidos um total de R$910.625,41 em manutenções, reparos, 

reformas e obras no Campus em 2018 colocar o percentual em relação 

ao orçamento do Campus  

 

Consolidar e 

fortalecer os 

cursos ofertados 

pelo IFPA 

 

Criar, aprovar, 

implementar e revisar 

normativas do Ensino. 

 

Revisão de 3 

instrumentos 

normativos. 

Emitir Portarias à equipe 

pedagógica para proceder 

criação, implementação e 

revisão de instrumentos 

normativas do Campus 

relacionadas às visitas 

técnicas, projetos 

integrados/integradores e 

divisão de disciplinas entre 

docentes. 

Portarias à equipe pedagógica para proceder criação, implementação e 

revisão de instrumentos normativas do Campus relacionadas às visitas 

técnicas, projetos integrados/integradores e divisão de disciplinas entre 

docentes foram devidamente emitidas, o regulamento de visitas 

técnicas foi escrito e o processo de divisão de disciplinas com base nas 

orientações da PROEN, e na normativa de carga horária docente 

199/15. 

Regulamentar a 

oferta da EAD, 

criando 

instrumentos 

legais para sua 

consolidação no 

âmbito do IFPA 

Credenciar o Campus 

como polo de EAD 

Credenciar o 

Campus 

Reunir infraestrutura básica 

para o credenciamento do 

campus como polo EAD e 

pesar cursos que possam 

ofertados nesta 

modalidade. 

O campus possui laboratório equipado com cerca de 20 computadores, 

tv e toda infraestrutura necessária para oferta de cursos na modalidade 

EAD. 

Aprovado o projeto FIC EAD do campus Castanhal. 

Previsto no PDI 2019-2023 oferta de curso regular em EAD para 2021.  

Fomentar 

programas e 

projetos de 

extensão, 

incentivando e 

Financiar projetos de 

extensão, por meio do 

Programa de Apoio às 

Atividades de Extensão 

do IFPA (PRO-

Lançar no 

mínimo 1 edital 

com oferta de 

bolsas de 

Pesquisa, 

Submeter 20 propostas a 

Edital específico a partir da 

coordenação dos Núcleos 

de Pesquisa e Extensão 

O Edital 001/2018 DPPGIEx, recebeu propostas de projetos de 

Pesquisa, Inovação tecnológica e Extensão e concedeu bolsas nas 

modalidades de ensino médio e superior, destinadas a apoiar e 

incentivar a produção acadêmica e de inovação tecnológica no IFPA. 

Foram selecionados 32 projetos de nível superior e 15 projetos de nível 
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priorizando 

propostas 

vinculadas aos 

Projetos 

Pedagógicos dos 

Cursos. 

EXTENSÃO) Inovação 

tecnológica e 

Extensão para 

projetos de nível 

médio e superior 

Institucionais. médio por meio do edital. A vigência das bolsas foi de 6 meses com 

período previsto de vigência de Agosto de 2018 a Janeiro de 2019, 

sendo empenhados R$71.100, sendo R$57.600,00 em bolsas para 

projetos de nível superior e R$15.500,00 em bolsas para projetos de 

nível médio, na fonte de funcionamento da educação.  

Incrementar e 

fomentar 

parcerias e 

cooperações 

nacionais e 

internacionais, 

visando aumentar 

a qualidade da 

formação discente 

do IFPA. 

Manter e aumentar os 

acordos de cooperação 

internacionais firmados 

com instituições de outros 

países, visando à 

mobilidade estudantil 

internacional 

Manter  ou 

firmar 2 parcerias 

com 

Universidades 

extrangeiras. 

Manter termos de 

cooperação com a 

Universidade du Maine 

(França), Universidade de 

Alicante (Espanha) e 

tratativas para firmar 

acordo de Cooperação com 

Conrwall College no Reino 

Unido. 

Acordos de Cooperação mantidos com a Universidade du Maine 

(França) e Universidade de Alicante (Espanha) 

Incrementar e 

fomentar 

parcerias e 

cooperações 

nacionais e 

internacionais, 

visando aumentar 

a qualidade da 

formação discente 

do IFPA. 

Promover participação 

docente e discente do 

IFPA no Programa 

Idiomas Sem Fronteiras 

Viabilizar 

realização de 1 

curso de idiomas 

no Campus 

Viabilizar oficinas e cursos 

de curta duração em Inglês 

e Espanhol pela 

coordenação local do 

Centro de Idiomas. 

Ofertado Curso de inglês promovido pelo centro de idiomas do 

campus, conforme EDITAL N.º 001/2018.2. 

Fomentar 

políticas de 

fortalecimento da 

Pesquisa e da 

Extensão. 

Estimular a execução de 

projetos que articulem 

pesquisa e extensão ao 

ensino, nos diferentes 

níveis e modalidades. 

Realizar 2 ações 

que atendam as 

políticas de 

fortalecimento da 

Pesquisa e da 

Extensão. 

Implantar comitê de 

avaliação dos projetos de 

pesquisa e extensão 

(CEPE). 

Mapeamento dos projetos 

de pesquisa em andamento. 

Comitê CEPE implantado, tendo sua apresentação prevista para 

jornada pedagógica em fevereiro de 2019.  

Mapeamento da produção dos projetos de pesquisa em andamento , 

sendo que vários projetos estão em andamento sem fomento de editais.   

Edital 001/2018 DPPGIEx, ofertou 60 bolsas para projetos de nível 
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médio e 30 para projetos de nível superior . 

Implementar 

incubadoras no 

IFPA. 

Criar, normatizar, 

regulamentar e fomentar 

as políticas e programas 

institucionais vinculadas à 

extensão, no âmbito do 

IFPA. 

Sensibilização, 

mobilização e 

seleção de 10 

(dez) 

empreendimentos 

econômicos 

solidários e 

Formalização de 

parcerias 

institucionais no 

território, 

municípios ou 

comunidades. 

Fotelecer as ações da 

INCUBITEC 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) acompanhados  

Associação Bujaruense de Agricultores e Agricultoras – ABAA; 

Cooperativa de Fruticultores de Abaetetuba – COFRUTA; Cooperativa 

de Desenvolvimento do Municipio de Igarapé-Miri – CODEMI; 

Cooperativa Agrícola dos Empreendimentos Populares de Igarapé-miri 

– CAEPIM; Associação Mutirão de Igarapé Miri – MUTIRÃO; 

Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Agricultura 

Familiar do Município de Tomé – PA – APRAFAMTA • Associação 

de Criadores de Abelha de Castanhal – ACAPI;  Associação da Feira 

dos Produtores Rurais de Castanhal – AFEPRUC;  Cooperativa de 

Agricultores Familiares de Terra Alta – COAFTA; Associação 

Comunitária de São José do Caripi – ACSJC 

Criar, 

normatizar, 

regulamentar e 

fomentar as 

políticas e 

programas 

institucionais 

vinculadas à 

extensão, no 

âmbito do IFPA. 

Incentivar a implantação 

dos Núcleos de Arte e 

Cultura (NAC) do IFPA. 

Promoção de 5 

atividades no 

âmbito da arte e 

cultura. 

Promover atividades 

ligadas a arte e cultura no 

campus 

Foram promovidos: festa Junina; Show de talentos; implantação dos 

grupos musicais: Banda de Fanfarra; Banda Musical; Apresentações 

Folclóricas considerando as temáticas regionais, formação de grupos 

de dança e confecção de adereços artísticos. Além disso no ano de 

2018 fora contratado instrutor de fanfarra e reativada as atividades 

musicais no campus. 

Criar, 

normatizar, 

regulamentar e 

fomentar as 

políticas e 

programas 

institucionais 

vinculadas à 

extensão, no 

Estimular a prática 

esportiva entre os 

discentes do IFPA, como 

meio de acesso ao 

exercício da cidadania, 

considerando as etapas 

estadual regional e 

nacional dos jogos 

estudantis. 

Participar ou 

realizar no 

mínimo 3 

eventos. 

Realização de eventos 

relacionados aos diversos 

conteúdos da Educação 

Física abertos a 

comunidade institucional e 

não institucional. 

Foram realizados: 

1- Jogos internos 

2- Campus Castanhal sediou os jogos dos servidores 

3- Participação nas estapas do JIFs  

4- Corrida do IFPA  
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âmbito do IFPA. 

Promover a 

pesquisa 

científica e 

tecnológica 

Incentivar a participação 

de servidores em eventos 

científicos por meio de 

editais de auxílio a 

participação em eventos 

científicos. 

Promover edital 

para participação 

de 40 servidores 

em eventos 

científicos 

Promover edital para 

participação de servidores 

em eventos científicos 

EDITAL Nº 03/2018-PROPPG-IFPA - AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO 

EM EVENTOS CIENTÍFICOS – APEC: 4 trabalhos deferidos com 

concessão de diárias.  

Além da concessão de auxilio por meio de edital da PROPPG, o 

campus concedeu R$126.000,00 em auxílio (diárias e passagens) aos 

servidores para participação em encontros e eventos científicos. no 

total foram 30 docentes e 7 Técnicos Administrativos contemplados 

com os auxílios, o que representa 23% dos docentes do campus 

atendidos e  6% dos TAE que atuam no campus. 

Promover a 

pesquisa 

científica e 

tecnológica 

 

Manter e ampliar o 

número de bolsas nos 

programas institucionais 

de iniciação científica, 

tecnológica e inovação do 

CNPq/CAPES/FAPESPA. 

Aprovar 10 

projetos 

Submeter projetos junto ao 

CNPQ, CAPES, FAPESPA 

e demais agências de 

fomento 

 

EDITAL n° 04/2018 PIBICTI – PROPPG - foram aprovados 4 

projetos de ensino médio (PIBIC-EM) e 5 Projetos de nível superior.  

EDITAL n° 05/2018 PIBICTI – PROPPG – IFPA - CNPq - Foram 

aprovados 3 projetos do Campus. 

EDITAL n° 01/2018 APIPA – PROPPG – IFPA - Foram aprovados 2 

projetos do Campus 

Promover a 

pesquisa 

científica e 

tecnológica 

Realizar eventos 

Institucionais de Iniciação 

Científica, Tecnológica e 

Inovação. 

Promover 1 

evento 

Promover evento Científico 

do Campus Castanhal de 

caráter anual para 

divulgação dos trabalhos de 

iniciação científica, arte, 

realização de oficinas e 

minicursos. 

Realização da  VIII Semana de Integração em Ciência, Arte e 

Tecnologia – SICAT ocorreu no período de 23 a 26/10 de 2018 no 

Campus Castanhal do IFPA com o Tema “Valorização ética na 

inclusão e formação profissional: o IFPA que eu quero!”. O evento 

ofereceu ao público palestras ministradas por especialistas renomados, 

feira de ciências, mostras, minicursos, oficinas, atividades de arte e 

cultura e sessões de apresentações orais e/ou painéis de trabalhos de 

pesquisa, extensão e inovação tecnológica realizados em parceria pelos 

alunos, professores e técnicos do campus. Além dessas ações, este ano 

tivemos o 'IFPA de Portas Abertas' onde os setores produtivos e 

laboratórios do Campus foram abertos à visitações de escolas.  

Promover a 

pesquisa 

científica e 

Aprovar projeto de 

captação de recursos 

Aprovar 2 

projetos de 

captação de 

Promover reunião entre 

líderes e integrantes dos 

grupos/núcleos de pesquisa 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) 

teve três propostas aprovadas no edital de chamamento público 

006/2017 do programa Tecnologia Social (TecSocial) criado pelo 
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tecnológica. externos para a pesquisa recursos externos institucionais para 

elaboração de propostas 

integradas 

Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), sendo que 

os segundo e terceiro lugares foram propostas submetidas pelo IFPA 

Campus Castanhal, são elas:  

“Secador solar para produtores locais de pimenta-do-reino no Estado 

do Pará” é uma proposta coordenada por Prof. Pablo Radamés Cabral 

de França. Voltada para a agricultura familiar, assim como os demais 

projetos, o objetivo é desenvolver e disseminar um secador solar de 

baixo custo voltado à organização socioprodutiva de agricultores que 

cultivam a pimenta-do-reino na região Nordeste do Pará. O foco será a 

melhoria das condições de vida, trabalho e renda através do acesso a 

tecnologias para aperfeiçoamento das técnicas de secagem dessa 

cultura. 

“Incubação tecnológica de cooperativas e empreendimentos solidários 

(INCUBITEC): Tecnologia Social de Geração de Trabalho e Renda no 

Estado do Pará”, proposta coordenada pelos professores Maria Jessyca 

Barros Soares e Adebaro Alves dos Reis, conquistou o terceiro lugar. 

Pretendem atuar junto a cadeias produtivas da fruticultura, pesca e 

aquicultura, mandiocultura, avicultura e hortaliças, com a finalidade de 

promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, por meio 

da geração de trabalho e renda. 

Essa classificação garante repasses do Programa TecSocial para a 

implantação das tecnologias aprovadas no valor de até R$150 mil 

reais. O Programa considera como “Tecnologias Sociais” os produtos, 

técnicas ou metodologias reaplicáveis, voltados ao uso comunitário, 

com vistas a promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de 

vida de seus usuários.  Os recursos são incentivos à inovação, à 

pesquisa científica e tecnológica. 

Promover a 

pesquisa 

científica e 

tecnológica. 

Promover a pesquisa 

aplicada por meio de 

parcerias com o setor 

produtivo. 

Promover 3 

parcerias com 

setor produtivo 

Fomentar pesquisa 

integrada ao setor 

produtivo para atendimento 

às demandas e dos APLs. 

3 grupos de pesquisa do Campus Castanhal mantém interação com o 

setor produtivo com vistas ao atendimento das demandas e geração de 

novas tecnologias, são eles: GECOOPES, NUPAGRO, CAPSI 
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Promover o 

ensino de Pós-

graduação e a 

qualificação 

Aumentar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

stricto sensu. 

Apresentar 1 

propostas de 

doutorado à 

CAPES 

Apresentar proposta à 

CAPES de Doutorado em 

Desenvolvimento Rural. 

Foi apresentada proposta de Doutorado em Desenvolvimento Rural e 

proposta de Mestrado em Produção Vegetal à Capes, ambos 

aguardando avaliação. 

Promover o 

ensino de Pós-

graduação e a 

qualificação 

Aumentar o número de 

cursos de pós-graduação 

lato sensu. 

Aprovar oferta de 

2 cursos em nível 

de pós-graduação 

lato sensu. 

Aprovar oferta do curso de 

especialização em 

Educação do Campo e 

desenvolvimento 

sustentável na Amazônia e 

do curso de Integração 

Lavoura Pecuária e 

Floresta junto ao 

CONSUP. 

Os cursos de Especialização em Educação do Campo e Integração 

Lavoura Pecuária e Floresta foram aprovados junto ao Consup, a oferta 

de turmas será em 2019. 

Fortalecer as 

políticas de 

acesso, 

permanência e 

inclusão social no 

IFPA 

Criar os NAPNE e 

NEABI no Campus 

Criar 2 núcleos 

voltados a 

permanência e 

inclusão social 

no campus. 

 

Implantação do NAPNE e 

NEABI 

 

O Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especificas- NAPNE, foi estruturado no campus e conta com sala 

própria para o desenvolvimento de suas atividades, durante o ano 

foram promovidos vários eventos e atendimentos aos alunos pelo 

Núcleo.  

 O NEABI do campus fora implantado por meio da portaria 712 de 

25/11/2018, composto por 10 profesores e 1 TAE, todos servidores do 

campus. 

Reduzir a taxa de 

evasão e retenção 

de alunos 

Reduzir o índice de 

evasão 

Diminuir para 

menos de 35% a 

taxa média de 

evasão dos 

cursos ofertados 

pelo campus. 

Promover palestras 

motivacionais, 

acompanhamentos 

psicopedagógicos, social, 

atividades esportivas e 

culturais. 

Fortalecimento dos núcleos de artes cultura e lazer, onde fora 

contratado instrutor de fanfarra, e adquiridos materias como teclados, 

materiais de consumo, materiais espostivos diversos e atribuidas ajudas 

de custo para alunos participarem de jogos estudantis em outros 

Estados, totalizando um investimento de R$116.825,69, entre recursos 

da matriz orçamentária do campus recursos concedidos via reitoria. 

Segundo medição realizada pela Direção de Ensino no periodo de 

2018.2 o índice de evação do Campus rirava em torno de 34%.  

Dentre váras ações podemos destacar o projeto: A prática do Yoga 

como intrumento redutor de ansiedade no ambiente escolar, iniciativa 

da prof. Caroline Rosa vem sendo realizado também com o intuito de 
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proprocionar um melhor ambiente escolar. e as atividades 

psicopedagógicas e de inclusão promovidas pelo NAPNE.  

Reduzir a taxa de 

evasão e retenção 

de alunos 

Diminuir a taxa de 

retenção nos componentes 

curriculares 

Diminuição da 

taxa de retenção 

do Campus. 

Realizar acompanhamento 

pedagógico, junto aos 

coordenadores de curso e 

Direção de Ensino. 

Durante o ano fora realizado acompanhamento pedagógico, 

implementadas reofertas de disciplinas e turmas especiais (PLE), além 

disso foram realizadas recuperações paralelas atendendo a Nota 

Técnica da PROEN.  

Fortalecer as 

Comissões e a 

valorização dos 

servidores do 

IFPA 

Implantar as ações de 

promoção e prevenção à 

saúde dos servidores. 

Promover 500 

atendimentos de 

médico 

ambulatoriais. 

Prover atendimentos 

médico e de enfermagem, 

realizar palestras, debates, 

distribuição de material de 

conscientização/informação 

sobre problemas de saúde, 

distribuir/administrar 

medicamentos (quando 

disponíveis) com 

prescrição médica, realizar 

vigilância em saúde, 

campanhas, de preferência 

sempre que possível, em 

parceria com outras 

instituições. 

No decorrer do período foram realizadas diversas atividades dentre as 

quais: 

Consulta médica no âmbito ambulatorial e urgência e emergência, 

além de solicitação de exames laboratoriais, exames especializados, 

referências para outras especialidades e emissão de atestados médicos. 

Realização da campanha de vacinação contra o HPV 2º dose, no mês 

de fevereiro do presente ano. Procedimentos de enfermagem como 

verificação de pressão arterial, peso, estatura, temperatura corpórea, 

entrega de medicação perante receituário médico, curativo 

acompanhamento nas atividades esportivas. Solicitação de 

medicamentos e equipamentos necessários conforme a necessidade do 

público local. No ano de 2018 foram realizados 892 atendimento, 

sendo: 291 atendimentos médicos e 601 atendimentos de enfermagem, 

sendo atendimento principalmente à alunos do campus, entretanto 

também com atendiemento à servidores.  

Fortalecer as 

Comissões e a 

valorização dos 

servidores do 

IFPA 

Capacitar os servidores 

em cursos de 

aprendizagem contínua 

Capacitar 40 

servidores TAE. 

 

Viabilizar participação 

presencial em cursos da 

áreas administrativa (TI, 

financeiro, gestão e 

fiscalização de contratos, 

licitações, planejamento), 

ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

O campus promoveu o curso Elaboração de Edital, Termo de 

Referência e Projeto Base em parceria com a ESAFI, no total foram 19 

participantes, sendo 14 técnicos dos Campus e 5 de outros Campi 

como Abaetetuba e Marabá.  

Além disso 26 servidores realizaram cursos de capacitação em 

instituições especializadas em capacitação de servidores públicos 

financiados pelo Campus. Sendo investido um total de R$103.455,04 

entre diárias/passagens e custo com inscrição.  

No ano de 2018 23 TAEs realizaram progresão por capacitação no 

Campus, o que mostra um efetivo interesse dos servidores na 

capacitação. 

Implantar o Capacitar e integrar os Capacitar 1 Convocar os servidores da Setor de Tecnologia da Informação do campus participou ativamente 
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Sistema 

Integrado de 

Gestão – SIG. 

Analistas e Técnicos de 

Tecnologia da Informação 

do IFPA com a Diretoria 

de Tecnologia da 

Informação. 

servidor da área 

de TI. 

CTINF para treinamentos e 

participação de eventos 

voltados a Governança de 

TI em seus Processos e 

Procedimentos 

de eventos e conferências promovidos pela DTI do IFPA no ano de 

2018. 

Envio de sugestão à TI do campus sobre cursos na área de governança 

em TI ofertados pela plataforma  Escola Virtual de Governo em 

parceria com a ENAP.  

Servidora Adriane realizou o curso de COBIT  "Control Objectives for 

Information and related Technology” e que, na prática, significa uma 

estrutura capaz de fornecer governança de TI 

Nortear o 

desenvolvimento 

do IFPA por meio 

do Planejamento 

Estratégico 

Monitorar a execução das 

metas do PDI. 

Desenvolver 5 

frentes de 

trabalhos 

conforme 

atribuições da 

Coordenação de 

Planejamento. 

Garantir participação 

efetiva e direta da 

Coordenação de 

Planejamento do Campus 

no monitoramento dos 

planos do Campus. 

A participação direta da coordenação de planejamento do Campus esta 

sendo efetiva em todas as atividades que correspondem a esta 

coordenação, que até 2017 eram descentralizadas em comissões o que 

gerava dispersão nas informações e baixa efetividade do setor.   

Presidir a comissão do Relatório de Gestão 

Participação ativa dos trabalhos da construção do PDI  

Monitoramento do PAM  

Alimentação do SIGPP 

Orientação e Assessoramento às Diretorias quanto as atividades 

relacionadas à Planejamento.   

Fonte: SIGPP -IFPA  

 

b) Desempenho em relação aos indicadores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Indicadores Fórmula de Cálculo Meta 
Alcançado 

2017 2018 

Acadêmicos 

Relação de Inscritos por Vagas Inscritos / Vagas Ofertadas - 2945  

Relação de Ingressos por Matrículas 
(Ingressantes / Matrículas 

Atendidas)*100 
- 588  

Relação de Concluintes por Matrículas 
(Concluídos / Matrículas 

Atendidas)*100 
- 449  

Matrículas Equivalentes 

Matrículas * Fator de Equiparação de 

Carga Horária * Fator de Esforço de 

Curso * Fator de Nível de Curso 

- 2005  

Matrículas Equivalentes em Cursos Técnicos 

(Matrículas Equivalentes em Cursos 

Técnicos / Total de Matrículas 

Equivalentes)*100 

>50% 67,6%  
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Matrículas Equivalentes em Formação de 

Professores 

(Matrículas Equivalentes em Cursos de 

Formação de Professores / Total de 

Matrículas Equivalentes)*100 

>20% 6,8%  

Matrículas Equivalentes em Educação de Jovens e 

Adultos 

(Matrículas Equivalentes em  Educação 

de Jovens e Adultos / Total de 

Matrículas Equivalentes)*100 

>10% 6,6%  

Índice de Eficiência Acadêmica 

Conclusão Ciclo + {[Conclusão Ciclo / 

(Conclusão Ciclo + Evasão Ciclo)] * 

Retenção Ciclo}*100 

>90% 56,8%  

Índice de Retenção do Fluxo Escolar (Retidos / Matrículas Atendidas)*100  8,2%  

Taxa de Evasão (Evadidos / Matrículas Atendidas)*100 - 39,63%  

Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral 
(Matrículas Atendidas / 

((20h*0,5)+40h+DE) 
20   

Administrativos 

Gastos Correntes por Aluno (GastosTotais / Matrículas Atendidas) -   

Percentual de Gastos com Pessoal 
(Gastos com Pessoal / Gastos 

Totais)*100 
-   

Percentual de Gastos com outros Custeios 
(Gastos com Outros Custeios / Gastos 

Totais)*100 
-   

Percentual de Gastos com Investimentos 
(Gastos com Investimentos / Gastos 

Totais)*100 
-   

Socioeconômico 
Número de alunos Matriculados por Renda per 

Capita Familiar 

RPF < 0,5 SM - 542  

0,5 <= RPF < 1,0 SM - 256  

1,0 <= RPF < 1,5 SM - 249  

1,5 <= RPF < 2,5 SM - 116  

2,5 <= RPF > 3 SM - 19  

RPF >= 3 - 3  

Gestão de Pessoas Índice de Titulação do Corpo Docente 
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + 

D*5)/(G+A+E+M+D) 
3,6 4  

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019. 
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5.2. Principais Iniciativas Implantadas (Programas, projetos ou ações 

desenvolvidas) 

    

EVENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICOOPES & FENACITIS 

 O XI Semínário Internacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e 

Economia Solidária (SICOOPES) & II Feira de Ciência, 

Tecnologia e Inovação Social da Amazônia 

(FENACITIS) evento de cooperação internacional 

entre Brasil, Espanha e França. Organizado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará, Universidade Federal do Pará, Universidad de 

Alicante e Université du Maine.  

 Em 2018 o evento realizou 10 painéis 

temáticos com a participação de conferecionistas de 

renome e conhecidas instituições acadêmicas e 

científicas, 160 artigos científicos aprovado e com 

apresentação oral, 188 pôsteres, 38 mostras 

científicas, 19 oficinas, 6 minicursos e 1 mesa redonda. 

Aproximadamente 1200 pessoas participaram do 

evento.  
 VIII SICAT  

 A edição de 2018 da Semana de Integração em 

Ciência, Arte e Tecnologia elegeu como tema central do 

evento a Valorização ética na inclusão e formação 

profissional: o IFPA que eu quero” e ofereceu ao público 

palestras ministradas por especialistas renomados, feira 

de ciências, mostras, minicursos, oficinas, atividades de 

arte e cultura e sessões de apresentações orais e 

painéis de trabalhos de pesquisa, extensão e inovação 

tecnológica realizados em parceria pelos alunos, 

professores e técnicos do campus de Castanhal do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará. 

 Além dessas ações, o ‘IFPA de Portas 

Abertas’ abriu para o público e de escolas todos os 

setores produtivos e laboratórios do campus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

 

   

O III Simpósio de Manejo e 

Cultivo do Açaí 

 Realizado pelo Núcleo de Pesquisa e 
Difusão Tecnológica – NUPAGRO, o evento  
contou com palestras na área de  produção e 
manejo do açaí, tendo como público alvo: 
 acadêmicos, pesquisadores, técnicos agrícolas, 
profissionais ligados à cadeia produtiva do açaí e 
produtores. 
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PRINCIPAIS AÇÕES 

 

 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.  

 

 

 

IV Simpósio de Manejo do Gado 

Leiteiro  

 O evento aconteceu como parte da programação da 
50º Exposição Feira Agropecuária de Castanhal (EXPOFAC), 
o evento contou com as seguintes palestras:  
- Legislação para produção artesanal de derivados do leite na 
Agricultura Familiar; 
- Boas Práticas de Higiene na Ordenha; 
- Custos de Produção do Leite; 
- Manejo do Solo para Produção de Volumoso;  
- Seleção de Reprodutores para Melhoria do Rebanho Leiteiro 
- Manejo de Novilhas e Pré-parto 
-  Acesso a políticas Públicas de Financiamento das 
Atividades Agropecuárias  
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 A constituição do grupo PET - Agronomia no Instituto tem a finalidade e a 

missão de desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão que visem oportunizar 

aos estudantes a possibilidade de ampliar a gama de experiências em sua formação 

acadêmica e cidadã, através de vivências, reflexões e discussões por meio do 

desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico 

entre os bolsistas e os demais discentes do curso. Nesse sentido, espera-se 

contribuir para a melhoria da qualidade acadêmica do curso superior em 

Agronomia. Em 2018 o IFPA Campus Castanhal organizou e realizou do XXV Fórum 

Paraense dos Grupos PET - FORPET, que reuniu UFRA, UFPA E IFPA.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi lançado em 2018 o Curso de Inglês 

básico promovido pelo Centro de Idiomas (CENI) do 

IFPA Campus Castanhal foram ofertadas 24 vagas para 

servidores do campus.  

 

O Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais - NAPNE Campus Castanhal, 

promove ações de inclusão social aos alunos com 

necessidades especiais, em 2018 podemos citar ações 

como:  

 "Setembro Amarelo - Falar é a melhor prevenção", 

mês de prevenção ao suicídio, realização de 

Palestra "suicídio um problema de saúde pública" 

e Sarau "Sementes da vida" que tratou entre 

outras coisas sobre o uso abusivo de drogas.  

 "Palestra: Conhecendo melhor a surdez" 

 Primeiro processo seletivo unificado todo em 

Libras para os candidatos surdos. Tanto a prova 

do ensino médio integrado quanto do 

subsequente.  

 Com apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV) 

O NAPNE realizou o Curso Caminho de Valorização 

da Vida, para docentes e técnicos administrativos. 

O curso teve como objetivo central a formação de 

Educadores para o enfrentamento da cultura 

suicida 
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Pesquisa 
 

 Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia Solidária da Amazônia - 

GECOOPES 

 Núcleo de Estudos em Educação e Agroecologia na Amazônia - NEA 

 Núcleo de Estudos em Recursos Florestais - NEFLOR 

 SEIVA - Saberes, Educação, Interculturalidade e Variações Temáticas sobre a Amazônia 

 Núcleo de Pesquisa em Ciência do Solo e Água na Amazônia - NUPECSA 

 Grupo de Estudos em Fisiologia Aplicada à Aquacultura de Espécies Tropicais - LAET 

 Grupo de Pesquisa em Plantas Ornamentais e Hortícolas - GPOH 

 Grupo de Estudos Pesqueiros e Aquícolas - GEPAQ 

 Núcleo de Estudos em Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos - NEECTA 

 Computação Aplicada e Sistemas Inteligentes 

 Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Agropecuária - NUPAGRO 

 Grupo de Pesquisa em Sementes e Mudas na Amazônia 

 Grupo de Química Teórica e Computacional - IFPA 

 Grupo de Estudos Conhecimento e Tecnologias Inovativas para o Desenvolvimento Regional 

da Amazonia - CTIDRA 
 

 

 

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

 

 O monitoramento das metas foi realizado ao longo do ano, mitigando dessa 

forma o não atendimento das metas estipuladas para o ano, sendo que o Plano de Ações 

e Metas do Campus teve um percentual de atendimento de 67% do que fora planejado.  

 As ações que não tiveram êxito foram principalmente aquelas relacionadas à 

capacitação e normatização interna relacionada a Lei de Acesso à Informação, aquelas 

relacionadas a publicação de relatórios de acompanhamento orçamentário e aquelas 

relacionadas à utilização de Software integrados como a Plataforma SIG.   

 

5.4. Perspectiva para os próximos exercícios 

 

O Campus Castanhal é sede, organiza e 

coordena as atividades do dos Cursos de 

Mestrado e Doutorado MINTER/DINTER-

CAPES, que são oferecidos pelo Programa 

de Pós-Graduação em AGRONOMIA da 

Unesp Campus Jaboticabal. Os cursos são 

voltados para servidores do quadro efetivo 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA), com formação 

em Agronomia, Engenharia Agrícola e áreas 

afins, para ingresso no 1º Semestre de 

2018.  O Mestrado é na área de Ciência do 

Solo e o Doutorado em Produção Vegetal 

 

O Campus Castanhal atualmente tem 13 grupos e núcleos de pesquisa ativos, são eles:  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4387253785610276
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4387253785610276
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3746792704930559
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4004356683180176
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0743505458466166
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3756517216893690
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4817221944399016
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7642223620874045
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7364757667975540
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2491842396663412
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5324928367865624
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6991671514505036
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 O Campus prevê uma redução orçamentária para o próximo exercício da ordem 

de 27,74% na fonte funcionamento da educação, em relação ao orçamento de 2018. Esta 

redução impacta e põe em risco algumas atividades do campus como vistas técnicas, 

investimento em capacitações, compra de equipamentos e manutenção da infraestrutura.  

 Incertezas políticas também são fatores que podem influenciar no bom 

andamento das atividades previstas para o campus no próximo exercício.  

 

6. Alocação de recursos e áreas especiais de gestão 

6.1. Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo 

planejamento, orçamento e administração (ou cargos de natureza equivalente) 

PRODIN, PROAD, DTI e DGP 

6.2. Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de 

gestão que contribuíram para o alcance dos resultados da UPC no exercício 

6.2.1. Gestão de orçamentária e financeira 

 

a)Perfil do gasto:Evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa 

por função e/ou unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga) 

PROAD  

b) Detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa;execução 

orçamentária dos principais programas/projetos/ações 
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Quadro 3 – Despesas por grupo e elemento de despesa. 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

                                             Demais elementos do grupo 
        

2. Juros e Encargos da Dívida 
        

                                             Demais elementos do grupo 
        

3. Outras Despesas Correntes 
        

339037 - Locação de mão-de-obra 
3.339.672,05 

 

3.258.934,95 

 

2.846.335,63 

 

3.114.083,95 

 

493.336,42 

 

144.851,00 

 

2.846.335,63 

 

2.983.589,57 

 

339030 - Material de consumo 
2.508.520,92 

 

1.519.684,90 

 

898.418,22 

 

795.167,89 

 

1.610.102,70 

 

724.517,01 

 

884.923,15 

 

794.432,89 

 

339039 - Outros serviços de terceiros - 

pessoa jurídica 

1.596.159,78 

 

1.973.876,21 

 

1.220.581,34 

 

1.387.798,73 

 

375.578,44 

 

586.077,48 

 

1.219.879,39 

 

1.383.120,73 

 

Demais elementos do grupo 1.017.063,86 744.468,14 881.459,27 682.091,20 135.604,59 62.376,94 866.589,27 681.761,20 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

449051 - Obras e instalações 662.697,00 
 

379.181,36 
 

283.515,64 
 

379.181,36 
 

449052 - Equipamentos e material 

permanente 
264.694,26 195.791,40 96.489,41 21.723,71 168.204,85 174.067,69 96.489,41 21.723,71 

449030 - Material de consumo 69.265,25 
 

69.265,25 
   

69.265,25 
 

Demais elementos do grupo 
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5. Inversões Financeiras 
        

                                             Demais elementos do grupo 
        

6. Amortização da Dívida 
        

                                             Demais elementos do grupo 
        

Fonte: Tesouro Gerencial 31/01/2019 
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Análise Critica 

 Os Grupos 1 - Despesas de Pessoal e Grupo 2 - Juros e Encargos da Dívida estão 

com dados ausentes no preenchimento devido à centralização dos valores na UG da Reitoria. 

 Os valores inscritos em restos a pagar processados no exercício de 2018, referente ao 

exercício de 2017, referem-se às despesas liquidadas no final do exercício que não houve 

tempo hábil para pagamento ou entrega do material/serviço. Ressalta-se que do montante de 

valores que permaneceram inscritos em restos a pagar processados do exercício de 2017 

temos a dispor que o campus dispunha de R$ 6.079.610,51, inscritos em restos a pagar, 

sendo que destes, R$ 4.758.881,46 são saldos de contratos abandonados de obras. Este valor 

permanece, considerando que os processos passam por apuração de responsabilidades. São 

processos de elevada complexidade, pelo valor e pelos projetos envolvidos e não há como 

sanar rapidamente, sendo essas ações desenvolvidas por comissões específicas de 

servidores. Especificamente os saldos de contratos abandonados de obras estão distribuídos 

da seguinte maneira: (1) Contrato nº 003/2014, tendo como objeto a Construção do Bloco 

Pedagógico, Muro e Pórtico de Entrada da UEP de Vigia de Nazaré, restando empenhado o 

saldo de R$ 219.851,05 de um total de R$ 3.538.135,39, em 2014 e 2015. Em atenção ao 

Ofício-Circular nº 17/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 05 de julho de 2017, autuamos o Proc. 

nº 23051.023274/2017-23 para fins de apuração da situação em relação a este saldo 

empenhado. (2) Contrato nº 13/2014, tendo como objeto a Construção do Complexo 

Esportivo do Campus Castanhal, restando empenhados os saldos de R$ 1.431.749,94 e R$ 

146.601,47, empenhos 2014NE800102 e 2015NE800172, respectivamente, de um total de 

R$ 5.185.000,00 empenhados. Em atenção ao Ofício-Circular nº 17/2017/GAB/SPO/SPO-

MEC, de 05 de julho de 2017, autuamos o Proc. nº 23051.025770/2018-01 para fins de 

apuração da situação em relação a este saldo empenhado. (3) Contrato nº 008/2013, tendo 

como objeto a Construção do Bloco de Laboratório de Produção do Campus Castanhal, 

restando empenhado o saldo de R$ 789.329,48, de um total de R$ 795.266,48 empenhados 

(2014NE800075). Em atenção ao Ofício-Circular nº 17/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 05 

de julho de 2017, autuamos o Proc. nº 23051.023272/2017-34 para fins de apuração da 

situação em relação a este saldo empenhado. (4) Contrato nº 009/2013, tendo como objeto 

a Construção do Bloco de Laboratório de Organismos Aquáticos do Campus Castanhal, 

restando empenhado o saldo de R$ 795.266,48 de um total de R$ 795.266,48 empenhados 

(2014NE800076). Em atenção ao Ofício-Circular nº 17/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 05 

de julho de 2017, autuamos o Proc. nº 23051.023270/2017-45 para fins de apuração da 

situação em relação a este saldo empenhado. (5) Contrato nº 010/2013, tendo como objeto 

a Construção do Bloco de Pós-Graduação do Campus Castanhal, restando empenhado o 

saldo de R$ 795.266,48 de um total de R$ 795.266,48 empenhados (2014NE800077). Em 

atenção ao Ofício-Circular nº 17/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 05 de julho de 2017, 

autuamos o Proc. nº 23051.023265/2017-32 para fins de apuração da situação em relação a 

este saldo empenhado. (6) Contrato nº 012/2013, tendo como objeto a Construção do Bloco 

do Laboratório de Geotecnologias do Campus Castanhal, restando empenhado o saldo de R$ 

580.816,56 de um total de R$ 580.816,56 empenhados. Em atenção ao Ofício-Circular nº 

17/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 05 de julho de 2017, autuamos o Proc. nº 

23051.025783/2018-71 para fins de apuração da situação em relação a este saldo 

empenhado. A diferença de R$ 1.320.729,05, do total supramencionado de R$ 

6.079.610,51, corresponde à aquisição de materiais e outros serviços de pessoa jurídica (de 

natureza comum). Uma pequena parte desse valor foi entregue pelos fornecedores. A maior 

parte dos empenhos foi cancelada ou por decurso de prazo quinquenal ou por desistência dos 

fornecedores, em virtude do tempo de validade das propostas já expirado. Individualmente, 

por empresa, o maior valor refere-se a R$ 122.780,00 do Contrato nº 004/2011, celebrado 

com a EMPRESA MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, e em atenção ao Ofício-Circular 

nº 17/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 05 de julho de 2017, autuamos o Proc. nº 

23051.023277/2017-67 para fins de apuração da situação em relação a este saldo 

empenhado. Ressalta-se que foram tomadas medidas de controle para a inscrição e 

reinscrição de empenhos, bem como a indicação de responsável pelo acompanhamento da 
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execução e possível cancelamento diante da não necessidade de manter o empenho em 

Restos a Pagar visando  melhorar este controle para o exercício subsequente. 

 c) Análise do desempenho orçamentário e financeiro 

 O Campus concluiu o exercício financeiro de 2018 regularmente, dentro das 

expectativas da matriz orçamentária possibilitando a realização de ações de reestruturação 

da infraestrutura do Campus, tais como: serviços de reforma e manutenção de suas 

instalações, com 11 solicitações atendidas; manutenção dos contratos continuados de 

vigilância, limpeza e cozinha; além de nova contratação dos serviços de apoio 

administrativo e rural. Reduzindo o impacto causado pelos cortes no exercício 2017, no qual 

a instituição enfrentou diversas dificuldades orçamentárias acabando por adiar a execução de 

atividades e ações previstas para o ano.  

 Apresentando a execução orçamentária e financeira da instituição, se dimensiona o 

montante de recursos públicos direcionados às políticas institucionais e os objetivos 

relacionados. Buscando isso efetuamos o comparativo entre os valores empenhados nos 

exercícios de 2018, 2017 e 2016, destacamos que o grupo de outras despesas correntes 

demandou um aumento significativo em 2018, com aumento de 40% de despesas com 

material de consumo em relação ao exercício 2017. Referente aos Investimentos houve um 

aumento de 67%, destacamos neste grupo o crescimento em Obra e instalações, tendo em 

vista a realização de licitações para início de diversas obras no Campus tais como: serviços 

de manutenção predial (reforma) nos espaços do refeitório e residências estudantis, 

manutenção do laboratório de física, serviço elétrico do Setor de Agroindústria, divisórias 

do bloco pedagógico, serviços de manutenção predial (reforma) no Departamento de 

Assistência Estudantil, serviços de reforma do ginásio esportivo, entre outros. 

 Buscando estimular o desenvolvimento econômico e sustentável local utilizamos os 

recursos da natureza 3390032-Alimentos PNAE, no valor de R$ 473.646,50, em 100% para 

aquisição de gêneros oriundos da agricultura familiar com realização de 02 chamadas 

públicas em 2018, superando o percentual estipulado pela Lei 11.947/2009. Ressaltamos que 

o referido recurso repassado pelo FNDE não está demonstrado na tabela despesas correntes. 

 
 

 

 

 d) Principais desafios e ações futuras 

 Considerando os problemas identificados pela Comissão de Supervisão e 

Acompanhamento da Gestão do Campus Castanhal, instituída pela Reitoria do IFPA através 

da Portaria nº 938/2017-GAB, com o objetivo sanar as denuncias pela comunidade 

acadêmica em abril de 2017, foi traçado uma plano de Ação para 2018 cujos resultados 

esperados, foram alcançados, sendo necessária nova adequação e replanejamento, afim de 
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atender o necessário ao funcionamento do Campus. Além de buscar diminuir a fragilidades nos 

controles internos administrativos, visto que os maiores problemas se concentravam na 

gestão administrativa do Campus, pois com vários contratos vencidos, muitos serviços 

deixaram de ser prestados, culminando, portanto, com a insatisfação da comunidade interna.  

 Destacamos ainda, a carência de profissionais de cargos técnicos especializados nas 

áreas de engenharia e financeiro-contábil frente ao alto nível de demandas do Campus.  De 

um total de 113 servidores técnicos, há apenas um engenheiro civil no quadro, o qual é 

responsável por orientações gerais de atendimentos a servidores e discentes, demandas 

externas, elaboração de projetos, orçamentação e fiscalização de obras e serviços de 

engenharia, entre outros. Na área financeiro-contábil o campus dispõe de apenas um 

contador e um técnico em contabilidade (sendo que este último é lotado no Departamento de 

Gestão de Pessoas). Desta forma, sendo necessária a devida diligência para ampliação de 

vagas ou, em caso de vacância, reposição com servidores de cargos destas áreas, como 

técnico em edificações, arquiteto, contador, técnico em contabilidade e tecnólogo em gestão 

financeira. 

 Além disso, dos setores que podem contribuir com efetiva geração de receita para o 

Campus destacamos a Fazenda Escola e o Setor de Agroindústria. Ambos demandam ampla 

reestruturação física e, por conseguinte, um alto investimento financeiro. Entendemos ser 

necessária uma reorganização tal destes setores de forma que eles possam contribuir mais 

com a manutenção da estrutura física do próprio espaço e reposição de insumos para 

realimentação dos setores produtivos.  É elementar que os objetivos primários da Fazenda 

Escola são ensino-pesquisa-extensão, possibilitando a realização de aulas práticas, fomento 

de pesquisa e extensão acadêmica, todavia, tem um custo muito alto para sua manutenção é 

necessário que o excedente seja destinado à comercialização, de modo a permitir 

reinvestimento, incluindo o Setor de Agroindústria.  O “Setor de Vendas e Arrecadação” 

precisa ser estruturado e funcionar estrategicamente para o incremento orçamentário do 

Campus, especialmente em face as atuais diretrizes de planejamento orçamentário no âmbito 

da União, com redução gradativa do montante anual , além do repasse de responsabilidades 

para as unidades gestoras em relação à formação do orçamento anual. 

 Visando sanar a ausência de mecanismos para a realização efetiva de avaliação, 

comunicação e monitoramento de riscos, a gestão do Campus apoiou a participação efetiva 

dos servidores em cursos de capacitações, foram 83 solicitações de participação em 

capacitações, congressos e encontros, o que demandando na ação 4572- Capacitação de 

servidores públicos a despesa liquidada de R$ 120.910,80. Além disso, foi ofertado, em 

parceria com a CENTRESAF, o Curso de Elaboração de Termo de Referência e Projeto 

Básico a todos os setores da instituição no mês de outubro de 2018 no auditório central do 

Campus.  

 Para os próximos exercícios, pretende-se promover a realização de capacitação de 

planejamento do Plano Anual de Contratações de Bens, nos termos da  INSTRUÇÃO 

NORMATIVA SEGES/ME Nº 1, de 10 de janeiro de 2019 para fins de melhorias contínuas 

dos processos administrativos de compras e contratações publicadas no âmbito do IFPA 

Castanhal. 

6.2.2. Gestão de pessoas 

 

a) Conformidade legal 

DGP. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019
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b) Avaliação da força de trabalho: distribuição dos servidores por faixa salarial, 

gênero, deficiência, etnia, faixa etária, situação funcional, carreira, área de trabalho 

e unidade de exercício 

DGP 

 

c) Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas 

  DGP  

 

d) Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos 

últimos anos e justificativa para o aumento/diminuição 

  DGP  

e) Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia 

  DGP  

f) Capacitação: estratégia e números 

  DGP  

g) Principais desafios e ações futuras 

 Em entendimento a Norma Operacional de Saúde do Servidor Público Federal-NOSS 

(Portaria normativa nº 3/2010) integrante do conjunto de ações da Política de Atenção à 

Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal- PASS, foi criado a comissão 

local para criação do projeto de “Promoção a Saúde e Qualidade de Vida”, que submeteu 

para apreciação da Reitoria do IFPA o “Projeto promoção à saúde e qualidade de vida do 

servidor do campus Castanhal”, propondo a implementação de um conjunto de práticas que 

visam a melhoria do estilo de vida dos servidores visando, dessa forma, um ambiente de 

integração e saúde emocional, física e social do servidor. 

Necessitamos. 

 Considerando a particularidade do Campus Castanhal em possuir no quadro de 

carreira servidores que realizando atividades laborais diretamente no campo, como os cargos 

de operador de máquinas, técnico agrícola, agrônomos, zootécnico, entre outros, 

necessitamos da criação de comissão de segurança do Trabalho para o Campus, com a 

indicação de um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho para o quadro.  

 

6.2.3.  Gestão de licitações e contratos 

a) Conformidade legal 

 Todas as demandas que objetivam ou objetivaram aquisição de bens ou contratação 

de serviços, recebidas por esta DAP, são/foram precedidas da regular formalização do 

processo administrativo, nos termos do Art. 38
1
 da Lei Geral de Licitações e Contratos nº 

8.666, de 21 de junho de 1993.O trâmite dos processos pode ser consultado, em acesso livre, 

por qualquer servidor ou cidadão, através do Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC - IFPA) no endereço < 

http://sipac.ifpa.edu.br/public/jsp/portal.jsf?modo=classico>. Assim como, nos termos da 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, podem ser disponibilizadas cópias 

impressas, mediante pagamento prévio dos custos de impressão, por meio de Guia de 

Recolhimento da União.Todos os processos licitatórios executados/finalizados podem ser 

                                                 

 

 

http://sipac.ifpa.edu.br/public/jsp/portal.jsf?modo=classico
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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consultados, por qualquer servidor ou cidadão, no sítio < 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, onde podem ser consultados integralmente, 

os editais, as atas dos procedimentos, inclusive podendo ser lidos todos os diálogos entre o 

pregoeiro e os licitantes, as propostas e a documentação de habilitação apresentadas pelos 

licitantes, bem como, o termo de homologação do certame.As minutas dos editais, termos de 

referência, atas de registro de preços e termos de contrato, utilizados pelo campus, a partir 

de 29/05/2017, seguem os modelos editados pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

disponíveis em < http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265>, a 

exceção de processos em fase conclusiva. 

 Dentre outras legislações, podemos destacar: Decreto n° 3.555/2000, Lei n° 

10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 5.504/2005, Lei Complementar nº 

123/2006, Constituição Federal de 1988, Decreto nº 7.892/2013, Lei complementar nº 

123/2006, Decreto nº 3.722/2001, Decreto nº 8.538/2015, Instrução Normativa SLTI/MP nº 

02, de 11 de outubro de 2010, Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 12 de novembro de 

2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, Portaria nº 409, de 21 

de dezembro de 2016, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 

11.947/2009. No tocante à gestão contratual, a Divisão de Contratos e Convênios utiliza 

planilhas EXCEL para seu controle, além do módulo  Contratos no SIPAC/IFPA. 

 

b) Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de 

serviços contratados para o funcionamento administrativo 

Quadro 5 - Contratos agrupados  

O
b

ra
s 

e
 

m
an

u
te

n
çõ

e
s Reforma da cozinha do Refeitório estudantil R$         26.661,65 

Serviços comuns de Engenharia e Manutenção do Ginásio 
Poliesportivo 

R$      177.420,00 

Reforma da cerca da bovinocultura R$      673.347,46 

Serviços comuns de Engenharia para  Manutenção predial 
R$  3.028.013,04 

G
ê

n
e

ro
s 

A
lim

e
n

tí
ci

o
s 

 

Aquisição de Pães e Lanches para o Refeitório Estudantil 
R$      153.200,00 

Gêneros Alimentícios para o Refeitório Estudantil -  FNDE 
R$         30.939,20 

Gêneros Alimentícios para o Refeitório Estudantil -  FNDE 
R$         70.102,80 

Se
rv

iç
o

s 
Te

rc
e

ir
iz

ad
o

s 
 

Mão de Obra  para atendimento do Refeitório Estudantil 
R$      688.216,30 

Serviço de limpeza e higienização R$  1.036.891,44 

Contratação De Serviço De Vigilância Patrimonial Armada 
R$  1.368.655,20 

Mão de obra administrativa e rural R$  1.216.973,52 

Absorção de mão de obra de custodiados do Sistema Penitenciário 
do Pará 

R$      147.679,20 

Se
rv

iç
o

s 
b

ás
ic

o
s 

p
ar

a 

fu
n

ci
o

n
am

e
n

to
  

Fornecimento de gás envasado GLP para atendimento do Refeitório 
Estudantil 

R$      226.650,00 

Serviço de Agenciamento de Viagens R$      258.856,00 

Gerenciamento de Frota: manutenção e combustível 
R$      696.571,75 

Fornecimento de GÁS para o Laboratório de Solos e Plantas 
R$         22.176,00 

Fornecimento de Energia Elétrica R$      500.000,00 

Serviços postais   R$            6.700,00 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265


31 

 

 

Distribuição da publicidade legal impressa R$         30.000,00 

Serviços de publicação legal no DOU R$         22.000,00 

Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
refrigeração 

R$      991.230,00 

Garantia Adicional Cisco para equipamentos de TI 
R$         17.364,33 

 

c) Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e 

justificativas para essas contratações 

 Os contratos de serviços são os principais e maiores percentuais de despesas em 

relação ao montante total da ação, percentual de 83%, destacando deste os contratos 

continuados com 38%, a saber, o contrato de vigilância armada, demanda 12%, limpeza e 

conservação, 10%, apoio administrativo e rural ,10% e cozinha demanda 6% . Destacamos 

ainda, o contrato de Manutenção predial, com percentual de 26%, deste total. Os contratos 

são destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

 d) Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e 

justificativas para realização 

 As contratações diretas demandaram 17% das despesas, cujos valores equivalem a 62 

contratações: das 23 dispensas realizadas 13 foram por cotações eletrônicas, e das 39 

inexigibilidades, 33 foram para pagamentos de inscrições em cursos de capacitações aos 

servidores do Campus. A realização de tal modalidade se justifica quando, a forma 

eletrônica, não se mostra a mais adequada para aquele objeto a ser adquirido ou contratado; 

portanto, a forma escolhida depende da natureza do objeto. Ressaltamos que a utilização 

dessa modalidade teve um decréscimo de 10% em relação ao ano de 2017.  

e) Principais desafios e ações futuras 

 A fragilidade encontrada, em relação aos contratos com relação à ausência de 

indicação formal de fiscais de contratos foi corrigida buscando evitar perda de prazos para 

renovação do período de vigência dos contratos continuados o que gerou descontinuidade do 

serviço ou em alguns casos, a continuidade do serviço sem cobertura contratual nos 

exercícios anteriores. Destacamos positivamente a Divisão de Contratos e Convênios, que 

tem cumprido as rotinas regimentais e dentro dos prazos prévios e necessários.  

 No exercício 2018 houve um crescimento de 17% com relação o exercício anterior 

de despesas com contratações realizadas em diversas modalidades de licitação, conforme 

gráfico abaixo, sendo 30 pregões, 01 tomadas de preço, 02 chamadas publicas e adesões de 

Registro de Preço. 
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 Uns dos principais problemas encontrados nas licitações são as urgências nas 

demandas, visto que o Campus chegou a níveis precários, nos exercícios anteriores, de 

contratação de serviços de telefonia, de internet, de mão de obra terceirizada, de gêneros 

alimentícios para o refeitório estudantil, dentre outros. Isso demandará tempo para correção 

nas rotinas e normalização nas atividades. Contanto também com o quadro reduzido de 

técnico especializado. 

 

 

6.2.4.  Gestão patrimonial e infraestrutura 

 

a)Conformidade legal 

 

 As principais normas seguidas pela Engenharia e Infraestrutura são Instrução 

Normativa n°02/2018/IFPA; n°07/2018/IFPA e n°05/ 2017 da secretária de gestão do 

ministério do planejamento, desenvolvimento e gestão. 

 Referentes ao Patrimônio utilizaram como normas: Decreto nº 99.658, de outubro de 

1990: regula o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 

desfazimento de material. Instrução Normativa nº 205/88, da SEDAP/PR: é o principal 

instrumento que normatiza o controle da utilização de material, seja ela de consumo ou 

permanente, na administração pública federal. Instrução Normativa CGU nº 04, de 17 de 

fevereiro de 2009, disciplina os casos de extravio e danos causados a bem público, que 

impliquem em prejuízo de pequeno valor, através da apuração de Termo Circunstancial 

Administrativo – TCA. Instrução Normativa DASP nº 142, de 12 de agosto de 1983; 

disciplina a distinção entre material permanente e de consumo, levando em consideração a 

vida útil. Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1988, fixa o prazo de vida 

útil e taxa de depreciação dos bens constantes das mais diversas classificações contábeis. 

Manual de Patrimônio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, 

conforme deliberação tomada na 24º Reunião Ordinária do CONSUP, Resolução nº 

220/2013-CONSUP DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013. 

No Campus não há cadastro no Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União 

(SPIUnet) 

 

b) Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do 

seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos 

 

 Referente a Infraestrutura durante o exercício de 2018 foram realizadas diversas 

atividades no Campus Castanhal, sendo em sua totalidade serviços de reforma e manutenção 

de suas instalações. Por se tratar de reforma e manutenção, apresenta custo inferior ao que 

seria necessário para realizar obras, porém, melhora de forma significativa os setores 
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envolvidos, os quais passam atender de forma mais eficiente sua função social, assim 

possuindo um bom custo-benefício.  

 A reforma na Cerca da  Bovinocultura foi fundamental, pois representa a base na 

cadeia produtiva do leite e do iogurte  produzido no Campus, assim melhorando o manejo 

dos rebanho melhora toda a cadeia produtiva presente no Campus Castanhal. Sendo um 

objetivo estratégico  

 O Ginásio Poliesportivo, Refeitório, DAEIA (Departamento de Assistência 

Estudantil) e Centro de Treinamento (local onde dormem alunos) são locais estratégicos 

para o conforto dos alunos e que existe grande circulação de funcionários e alunos, sendo 

locais que a manutenção possui alto custo benefício . 

 A manutenção no laboratório de Física e Agroindústria visa melhorar essas 

instalações que vinham apresentando problemas e com pouco investimento se pode 

solucionar problemas que estavam afetando o funcionamento de equipamentos e pesquisas. 

Possuindo um alto Custo Benefício.  

  A manutenção no prédio Administrativo e Concerto na rede pluvial do IFPA 

danificada e asfalto, visava corrigir problemas que estavam ameaçando a segurança física de 

alunos e servidores, e com baixo investimento pode solucionar estes problemas, possuindo 

alto custo beneficio. 

 

Conforme pode ser demonstrada na tabela abaixo: 

 

Quadro 6 - Reformas e Manutenções  

Atividade 

Realizada peso 

Núcleo de 

Engenharia e 

Infraestrutura no 

ano de 2018 

Execução Descrição da 

atividade/Observações 

Valores em 

Reais 

Reforma da cerca da 

bovinocultura/ 

Descrição da atividade 

Finalizada Substituição de toda a cerca para 

manejo bovino, instalação de 

bebedouros, cocho de Sal, e rede 

hidráulica para atender essa 

demanda e execução de muro. 

673.347,46 

Manutenção do ginásio 

poliesportiva parte 

elétrica 

Finalizada Substituição do quadro de energia, 

substituição de lâmpadas e fiação 

13.913,14 

Readequar os 

laboratórios de física 

Finalizada Instalação de bancadas, pintura e 

instalação de novos pontos de 

energia 

16.233,24 

Concerto na rede 

pluvial do IFPA 

danificada e asfalto 

Finalizada Concerto de rede pluvial e asfalto 

danificado 

0,00 (estava na 

garantia da 

execução) 

Manutenção DAEIA Finalizada Substituição do forro, rede elétrica, 

piso, divisórias e execução de 

pintura, substituição de telhas. 

60.027,39 

Manutenção Refeitório Finalizada Substituição de vidros, piso, 

lâmpadas, pintura, execução de 

rampa de acesso. Revisão no 

telhado 

82.639,02 
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Manutenção do Centro 

de treinamento 

Finalizada Substituição de piso, lâmpadas, 

fiação elétrica. Execução de pintura 

e revisão do telhado 

34.654,74 

Manutenção 

Agroindústria 

Finalizada Substituição do quadro de energia, 

fiação elétrica, balanceamento de 

cargas e instalação de novos pontos 

de energia. 

23.045,67 

Manutenção prédio 

Administrativo 

Finalizada Execução de impermeabilização na 

laje e calha do prédio. 

2.313,19 

Manutenção do ginásio 

poliesportiva 

Em execução, 

previsão março de 

2019 

Revisão do telhado e forro, 

execução de pintura, substituição 

do piso do banheiro e mictórios. 

177.420,00 

Execução de divisórias 

em diversos setores 

Em execução, 

previsão fevereiro 

de 2019 

Instalação de divisórias e novos 

pontos de energias 

25.752,28 

Fonte: Setor De Engenharia- Campus Castanhal   

 Os investimentos de capital com equipamentos, em 2018 foram adquiridos 242 itens 

no valor total de R$ 235.576,07 (Duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis 

reais e sete centavos) em grande maioria equipamentos de laboratórios e móveis das salas de 

apoio administrativo, guarda volumes e armários para as residências dos alunos e 

equipamentos do refeitório estudantil. 

c) Desfazimento de ativos 

 Seguimos os procedimentos referente ao que consta no Manual de Patrimônio do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, conforme deliberação tomada 

na 24º Reunião Ordinária do CONSUP, Resolução nº 220/2013-CONSUP DE 26 DE 

NOVEMBRO DE 2013. 

d) Locações de imóveis e equipamentos 

 São dois os contratos de concessão de espaço físico: O contrato nº 7/2018, de 

Concessão de espaço físico para exploração de cantina e o contrato nº01/2018 de Concessão 

de espaço físico para exploração de serviço de reprografia, se justificam pela necessidade de 

atendimento tanto do público interno (servidores e alunos) quanto da comunidade externa 

visitante.   

e) Mudanças e desmobilizações relevantes 

 Não houve registro de Mudanças e desmobilizações relevantes, apenas mudanças 

localizadas, de setores que ocorreram manutenção e precisaram de  ser deslocados 

temporariamente.   

f) Gestão da frota de veículos 

 O contrato nº 04/2018 com a BRASILCARD, processo 23051.015026/2017-17 de 

Gerenciamento de Frota: manutenção e combustível, foi celebrado a partir de 16/04/2018; 

anteriormente utilizamos de forma cooperativa o cartão de abastecimento da Reitoria do 

Ifpa. Acrescentamos que um veículo ônibus ficou parado durante o ano de 2018. Diante o 

exposto, destacamos que a quantidade de combustível para o Campus manter suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão é superior a está média geral de 12.322 mil litros  

Observa-se que a frota vem envelhecendo o que necessita de mais manutenções por conta da 

depreciação de peças e como consequências o veículo pode estar consumindo mais 
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combustível e a quantidade de veículos em plenas condições de uso vem diminuindo o que 

prejudica as atividades administrativas, de ensino, de pesquisa e extensão, práticas 

esportivas, culturais e às de política estudantil, cujas atividades são resultantes do 

planejamento pedagógico anual de disciplinas, como por exemplo, as visitas técnicas quando 

incluídas nos planejamentos pedagógicos das diversas disciplinas dos cursos em evidências 

no Campus Castanhal, assim como às atividades vinculadas aos projetos de pesquisa e 

extensão e as demais atividades advinhas de planejamentos de setores envolvidos com 

esporte e cultura.  

 O campus não possui plano para substituição de frota em andamento, mesmo tendo 

frota envelhecida com veículos com média superior a 12 anos de uso. Todas as discussões 

ainda estão em âmbito de fórum de discussões, como por exemplo, o Fórum de Diretores de 

Administração do IFPA. Entretanto, com a redução a quase zero na matriz de orçamento de 

investimento é inviável fazer um plano de renovação de frota.  

 As saídas dos veículos oficiais das dependências do IFPA/Castanhal se dá mediante 

apresentação da ficha de Autorização de Saída de Veículos na portaria do Ifpa/Castanhal, 

devidamente preenchida pelo Coordenador do Setor de Transporte ou pelo Diretor Geral, 

Diretor de Ensino, Diretor do DPPGIEX, e DAP e na portaria do Ifpa/Castanhal encontra-se 

o Controle de Veículo por Placa, onde são registrados as saídas do veículos. Utilizamos o 

Mapa de Desempenho de Veículos – Anexo II de acordo com a IN nº 3, de 15 de maio de 

2008. O controle de abastecimento dos veículos oficiais do IFPA - Campus Castanhal, vem 

sendo realizado por meio de contrato de nº 04/2014, estabelecido com a empresa 

TICKETCAR onde fica registrado a matrícula do motorista que abasteceu, a data, a 

cidade(local), a quilometragem, o valor, litros abastecidos e a média de km/litros.Obs: o 

contrato com empresa TICKETCAR foi finalizado em agosto de 2017, e o mesmo não foi 

renovado ficando o devido abastecimento por conta da reitoria que tem contrato com a 

empresa BRASILCAR. 

 

g) Principais desafios e ações futuras 

 O principal desafio durante o exercício foi à falta de servidores especializados para 

atender de forma satisfatória as demandas do Campus, o qual possui em seu quadro de 

servidores somente um Engenheiro Civil, dessa forma para melhor atender o Campus seria 

de grande valia a contratação de novos servidores, preferencialmente um Arquiteto, ou 

estagiários de engenharia ou arquitetura para melhorar a eficiência no atendimento das 

demandas 

 O Campus Castanhal está participando do proc. 23051.010486/2016-60, que tem 

como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços para 

Atualização e Controle de Ativo Fixo, Avaliação de Bens, Inventário Patrimonial e 

elaboração termos de responsabilidades por setor para fins de atualização de inventário de 

bens do IFPA. 

6.2.5. Gestão da tecnologia da informação 

a) Conformidade legal 

DTI  

 

b) Modelo de governança de TI 

DTI 

 

c) Montante de recursos aplicados em TI 
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Quadro 7 - Informações sobre os gastos com recursos de TI. 

Recurso de TI 

Quantidade 

Adquirida no 

Exercício 

Quantidade Total Gastos no Exercício 

COMPUTADOR 0 211 0 

IMPRESSORA 0 43 0 

ATIVOS DE REDE 0 61 0 

 

DEMAIS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL: 

 

1. ALICATE DE IMPACTO PUNCH DOWN 2 0 R$ 53,28 

2. CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT5E 100 10 R$ 398,00 

3. BATERIA PARA PLACA MÃE 50 0 R$ 30,00 

4. CONECTOR RJ-45, MACHO CAT5E 500 0 R$ 75,00 

5. CABO DE REDE LAN, TIPO CABO UTP - 

CAT6, CAIXA COM 305 m 
3 1 

R$ 1.137,27 

6. MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE 4 Gb, 

DDR3 PARA PC 
30 0 

R$ 4.110,00 

7. FILTRO DE LINHA, 4 TOMADAS, 

BIVOLT 
15 0 

R$ 208,65 

Total 700 326 R$ 6.012,20 

Fonte: Núcleo de TI do Campus Castanhal  

 A maioria das atividades desenvolvidas no Campus Castanhal necessita do uso dos 

recursos do parque computacional, tanto pesquisa, ensino 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 a 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. 

d) Contratações mais relevantes de recursos de TI 

Quadro 8 - Informações sobre as contratações mais relevantes de recursos de TI 

Contrato/Contratada Objeto do Contrato 
Área de 

Atendimento 
Valor Pago 
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Contrato Nº 14/2018 

 

Empresa: ADAMITEC 

COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS 

LTDA 

1.1 Contratação dos Serviços de 

Garantia Adicional dos equipamentos 

que compõem a rede de dados e 

comunicação do IFPA Campus 

Castanhal, com cobertura para 

substituição avançada de hardware do 

tipo próximo dia útil (NBD - Next 

Business Day) e atualização de 

firmware/software.  

1.2 O objeto consiste de: 

a) Serviço de Garantia adicional e 

configuração para os Equipamentos de 

Rede implantados no IFPA CAMPUS 

CASTANHAL, do fabricante Cisco 

System, com vigência de contrato para 3 

(três) anos. 

1.3 Os equipamentos de rede e 

comunicação dessa contratação são 

constituídos de: switches, telefones e 

roteadores. 

 

Atividades de 

Gestão 

E 

Atividades 

Acadêmicas 

R$ 17.364,33 

Fonte: Núcleo de TI do Campus Castanhal 

 

 A contratação do serviço de garantia descrito no quadro 4, 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. 

e) 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 2018. Os sistemas que os técnicos e docentes utilizam 

foram/são desenvolvidos pela DTI. 

f) Segurança da informação 

DTI 

g) 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 necessário 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 aperfeiçoa o seu trabalho, 

aumenta suas competências profissionais e consequentemente o Instituto passa a ter 

profissionais mais habilitados desempenhando suas funções com excelência. 
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 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 que da acesso ao Campus, ou seja, os 

servidores e alunos estão vulneráveis. E uma forma de aumentar a segurança dentro do 

Campus seria o monitoramento através de câmeras. 

 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.  

 Pretende-se também adquirir computador, notebook, impressora entre outros 

equipamentos de informática que foram colocados no Plano de Trabalho Anual e não foi 

possível comprá-los no ano de 2018. 

 

6.2.6. Gestão de custos 

a) Conformidade legal (art. 50, §3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e 

Portaria STN 157, de 9 de março de 2011) 

PROAD 

 

b) Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos 

consumidos entre as áreas finalísticas e de suporte 

PROAD 

 

c) Estimativa de custos por programa governamental, demonstrando em que medida 

eles se relacionam e contribuem para o alcance da missão institucional da UPC 

PROAD 

 

d) 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, diria que a gestão de custos no IFPA 

ainda é embrionária, pelo fato de que a nossa rotina ainda é majoritariamente baseada em 

ações corretivas. 

 

6.2.7. Sustentabilidade ambiental 

a) Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições 

 Não há documentação orientadora formalizada aos diferentes setores institucionais ou 

normativa mais estruturada que explicite de forma mais detalhada o atendimento dos critérios de 

sustentabilidade ambiental. Entretanto, essa questão tem sido enfrentada mesmo que de maneira 

ainda pontual. Podemos citar, por exemplo, o edital 001/2017 da tomada de preços onde estão 

contempladas as exigências de atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental. Cabe 

ressaltar que no ano de 2018 houve poucos processos licitatórios, e tal limitação amostral não 
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permitiu maior aprofundamento da questão levantada. De todo modo, estaremos atentos às 

orientações repassadas no sentido de facilitar ações voltadas a uma maior conscientização, 

disseminação e aderência aos critérios de sustentabilidade ambiental, sobretudo no contexto de 

contratações públicas. 

b) Ações para redução do consumo de recursos naturais 

 O campus Castanhal não teve nenhuma medida específica para redução no consumo 

de recursos naturais durante o exercício, entretanto podemos destacar o papel que vem sendo 

desempenhado pela comissão de meio ambiente do campus que iniciou o diagnóstico 

ambiental do campus em parceria com os alunos do curso de meio ambiente, outra medida 

que pode ser destacada foi a adoção de sensores conhecidos como fotocélulas ou relês 

fotoelétricos na iluminação internas das ruas do campus.  

c) Redução de resíduos poluentes 

 O campus não teve nenhuma ação no sentido.  

7. Demonstrações contábeis 

7.1 Demonstrações contábeis 

 

 

 

Castanhal, Pará, 12 de Fevereiro de 2019. 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE DOS 
REGISTROS CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI 

(Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do 

Resultado Econômico), regidos pela Lei 4.320/1964, refletem 

adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

unidade gestora nº 158308 - Campus Castanhal do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, o qual apresenta 

Relatório Integrado de Gestão, EXCETO no tocante a: 
a) Balanço Patrimonial. 
b) Demonstração de Variações Patrimoniais. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta 

declaração. 

 

MSc. Fabrício do Nascimento Moreira 
Contador nº 010690/O-3 
Chefe do Setor de Contabilidade do 
Campus Castanhal do IFPa 
Portaria nº 0752 de 13/05/2015 
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7.2 Demonstrações contábeis 
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  MINISTÉRIO DA FAZENDA                               

  SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                               

                                              
TITULO   BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   158308 - INST.FED.DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL 

ORGÃO SUPERIOR   26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 

EXERCÍCIO   2018 

PERÍODO   Anual 

EMISSÃO   29/01/2019 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

RECEITA 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO 

RECEITAS CORRENTES - - - - 

    Receitas Tributárias - - - - 

        Impostos - - - - 

        Taxas - - - - 

        Contribuições de Melhoria - - - - 

    Receitas de Contribuições - - - - 

        Contribuições Sociais - - - - 

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - - 

        Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - - 

    Receita Patrimonial - - - - 

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - - 

        Valores Mobiliários - - - - 

        Delegação de Serviços Públicos - - - - 

        Exploração de Recursos Naturais - - - - 

        Exploração do Patrimônio Intangível - - - - 

        Cessão de Direitos - - - - 

        Demais Receitas Patrimoniais - - - - 

    Receita Agropecuária - - - - 

    Receita Industrial - - - - 

    Receitas de Serviços - - - - 

        Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - - 

        Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - - 

        Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - - 

        Serviços e Atividades Financeiras - - - - 

        Outros Serviços - - - - 

    Transferências Correntes - - - - 

    Outras Receitas Correntes - - - - 

        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - - 

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - - 

        Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - - 

        Demais Receitas Correntes - - - - 

RECEITAS DE CAPITAL - - - - 

    Operações de Crédito - - - - 

        Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - 

        Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - 

    Alienação de Bens - - - - 

        Alienação de Bens Móveis - - - - 

        Alienação de Bens Imóveis - - - - 

        Alienação de Bens Intangíveis - - - - 

    Amortização de Empréstimos - - - - 

    Transferências de Capital - - - - 

    Outras Receitas de Capital - - - - 

        Integralização do Capital Social - - - - 

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - - 

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - - 

        Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - - 

        Demais Receitas de Capital - - - - 

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 

SUBTOTAL DE RECEITAS - - - - 

REFINANCIAMENTO - - - - 

    Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - 

        Mobiliária - - - - 

        Contratual - - - - 

    Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - 

        Mobiliária - - - - 

        Contratual - - - - 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - - 

DEFICIT     9.931.719,62 9.931.719,62 

TOTAL - - 9.931.719,62 9.931.719,62 

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - - 

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - - 

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - - 

    Créditos Cancelados Líquidos - - - - 
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   Balanço Orçamentário (continuação) 

 

SALDO DA 

DOTAÇÃO

-8.935.063,11

-

-

-8.935.063,11

-996.656,51

-996.656,51

-

-

-

-

-9.931.719,62

-

-

-

-

-

-

-

-9.931.719,62

-9.931.719,62

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS

DESPESAS CORRENTES - - 8.935.063,11 5.887.958,71 5.858.891,69

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - - 8.935.063,11 5.887.958,71 5.858.891,69

DESPESAS DE CAPITAL - - 996.656,51 544.936,02 544.936,02

    Investimentos - - 996.656,51 544.936,02 544.936,02

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS - - 9.931.719,62 6.432.894,73 6.403.827,71

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - -

        Outras Dívidas - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - -

        Outras Dívidas - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - 9.931.719,62 6.432.894,73 6.403.827,71

TOTAL - - 9.931.719,62 6.432.894,73 6.403.827,71

 

509.771,60

-

-

509.771,60

5.145.973,90

5.145.973,90

-

-

5.655.745,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

INSCRITOS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 1.519.934,05 1.323.641,70 1.323.641,70 278.860,74 427.203,21

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes 1.519.934,05 1.323.641,70 1.323.641,70 278.860,74 427.203,21

DESPESAS DE CAPITAL 174.067,69 234.471,49 234.471,49 231.309,47 4.854.260,63

    Investimentos 174.067,69 234.471,49 234.471,49 231.309,47 4.854.260,63

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL 1.694.001,74 1.558.113,19 1.558.113,19 510.170,21 5.281.463,84

 
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR

PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES - 136.237,38 136.237,38 - -

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - 136.237,38 136.237,38 - -

DESPESAS DE CAPITAL - - - - -

    Investimentos - - - - -

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL - 136.237,38 136.237,38 - -
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Balanço 

Patrimonial
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2017 2017

163.634,86 7.485.984,62

280.775.592,02 -

273.453.242,26

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos

638,51 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.528.768,60

638,51     Execução dos Atos Potenciais Passivos 4.528.768,60

638,51         Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar -

-         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a 

Liberar

-

-         Obrigações Contratuais a Executar 4.528.768,60

-         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar -

638,51 TOTAL 4.528.768,60

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 ESPECIFICAÇÃO 2018

ATIVO FINANCEIRO 30.801,92 PASSIVO FINANCEIRO 8.809.355,75

ATIVO PERMANENTE 26.907.378,19 PASSIVO PERMANENTE -

SALDO PATRIMONIAL 18.128.824,36

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO
2018 2017 2018 2017

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 638,51 4.058.457,23

    Execução dos Atos Potenciais Ativos 638,51 4.058.457,23

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 638,51 -

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a 

Rec.

- -

        Direitos Contratuais a Executar - 4.058.457,23

        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - -

TOTAL 638,51 4.058.457,23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -3.545.716,85

Recursos Vinculados -5.232.836,98

    Educação -5.240.829,82

    Previdência Social (RPPS) -

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 7.992,84

TOTAL -8.778.553,83
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Demonstração do Fluxo de Caixa (continuação) 

-779.407,51 -430.489,06

- -

- -

- -

- -

-779.407,51 -430.489,06

-710.142,26 -430.489,06

- -

-69.265,25 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-132.832,94 103.441,02

163.634,86 60.193,84

30.801,92 163.634,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

    INGRESSOS

        Alienação de Bens

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

        Outros Ingressos de Investimentos

    DESEMBOLSOS

        Aquisição de Ativo Não Circulante

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos

        Outros Desembolsos de Investimentos

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

    INGRESSOS

        Operações de Crédito

        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

        Transferências de Capital Recebidas

            Intergovernamentais

                Dos Estados e/ou Distrito Federal

                Dos Municípios

            Intragovernamentais

            Outras Transferências de Capital Recebidas

        Outros Ingressos de Financiamento

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

    DESEMBOLSOS

        Amortização / Refinanciamento da Dívida

        Outros Desembolsos de Financiamento

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
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Demonstração das Variações Patrimoniais (continuação) 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

254.632.325,04 1.908,85

134.342,56 1.908,85

- -

- -

- -

- -

- -

- -

254.497.982,48 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

649.732,63 520.600,44

- -

- -

- -

622.763,60 517.290,84

- -

- -

- -

26.969,03 3.309,60

-253.883.084,64 269.361,23

2018 2017

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

        Juros e Encargos de Mora

        Variações Monetárias e Cambiais

        Descontos Financeiros Concedidos

        Aportes ao Banco Central

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

    Transferências e Delegações Concedidas

        Transferências Intragovernamentais

        Transferências Intergovernamentais

        Transferências a Instituições Privadas

        Transferências a Instituições Multigovernamentais

        Transferências a Consórcios Públicos

        Transferências ao Exterior

        Execução Orçamentária Delegada a Entes

        Outras Transferências e Delegações Concedidas

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas

        Perdas com Alienação

        Perdas Involuntárias

        Incorporação de Passivos

        Desincorporação de Ativos

    Tributárias

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

        Contribuições

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

        Custo das Mercadorias Vendidas

        Custos dos Produtos Vendidos

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

        Custo dos Serviços Prestados

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

        Premiações

        Resultado Negativo de Participações

        Operações da Autoridade Monetária

        Incentivos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

 

        Subvenções Econômicas

        Participações e Contribuições

        Constituição de Provisões

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

 

7.3 Notas explicativas 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará- Campus Castanhal, 
autarquia pública federal está situado à rodovia BR 316 Km 63, bairro Titanlândia, cidade 
de Castanhal na região nordeste do estado do Pará e tem como missão Missão IFPA: 

“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 à sociedade desde o ensino médio 

até o doutorado. 

O campus Castanhal do IFPA, no que diz respeito à elaboração e apresentação das suas 

demonstrações contábeis, empenha-se em atender ao cumprimento do disposto na Lei nº 

4.320/64, junto às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e 

conforme orienta o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 

Notas Explicativas Gerais 

Desempenho financeiro no exercício. 
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a) Informações relevantes sobre o fluxo financeiro e sincronismo entre o ingresso e 

dispêndios financeiros 

Os ingressos de recursos ocorrem com os repasses feitos pelo órgão central da 

Reitoria, para atendimento das obrigações financeiras de nosso IFPA – Campus Castanhal. 

Sempre dentro do período de 01 a 10 de cada mês, para quitação de despesas “liquidadas” 

até o dia 25 do mês anterior.  

Contudo, tal rotina não contempla todo o passivo financeiro do período, pois deixa 

em aberto lançamentos ocorridos fora do padrão acima elencado, mesmo quando o IFPA - 

Campus Castanhal realiza sua Programação Financeira para o período, esta não é atendida 

na íntegra. 

b) Dificuldades enfrentadas na gestão financeira 

A demora na descentralização do crédito causa ineficiências no atendimento a 

contento das obrigações financeiras assumidas. 

c) Indicadores de monitoramento e seus resultados 

Não existe a adoção de indicadores de monitoramento de resultados, 

especificamente. O que há são Relatórios repassados mensalmente à Gestão do Campus, 

para sua avaliação. Tais como: Relatório da Execução Orçamentária do Período, Relatório 

do Passivo Financeiro do Período e Evolução da Matriz Orçamentária do Exercício. 

Conformidade Contábil 

A conformidade contábil é realizada pelo Contador do Campus, onde há a devida 

segregação de funções 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 – DCOF  que é formado por um chefe, dois servidores responsáveis 

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. 

Informações sobre as ocorrências de alertas ou ressalva via SIAFI, observadas durante o 

exercício. 

FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB:  

Por falta de estrutura dos setores correspondentes, não há a entrega regular ou mesmo em 

tempo hábil para a checagem contábil até o prazo mensal final para registro de 

conformidade contábil. 

FALTA AVALIAÇÃO BENS MÓV/IMÓV/INTANG/OUTROS: 

Devido à falta de inventário anual de bens móveis e imóveis não há o eficaz controle e 

avaliação dos itens patrimoniais a fim de que correspondam ao valor capaz de gerar 

benefícios futuros 

FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL DEP. AT. IMOBILIZADO:  

Além da inexistência do inventário anual do patrimônio do IFPA campus Castanhal, 

ressalta-se que também não foi efetivado o processo de desfazimento de bens 

inservíveis/irrecuperáveis ainda existentes. O que acaba por determinar uma visão contábil 

do patrimônio, em termos monetários, diferente da realidade econômico-financeiro da 

referida entidade 
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FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO: 

Por ausência ou inexistência de documentação para comprovar de forma fidedigna e 

garantir suporte aos registros de atos e fatos de gestão realizados. Cabe ressaltar que em 

alguns casos, a correção não é realizada em tempo hábil pelos respectivos responsáveis, a 

fim de evitar o registro da supracitada restrição. 

Por outro lado, há a devida falta de estrutura do setor correspondente, onde não há 

servidor substituto para realizar a conferência e conformidade de registros de gestão nos 

impedimentos do servidor responsável por tal atividade. 

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos 

a) Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

O campus Castanhal do Ifpa não está adotando na íntegra os dispositivos contidos 

nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, ou seja, por enquanto não utiliza métodos para 

depreciação, amortização e exaustão para itens patrimoniais de acordo com o que preconiza 

a NBC T 16.9, por outro lado, no entanto, o citado campus adere à NBC T 16.10 conforme a 

situação exija.  

b) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo 

Por não existir o efetivo levantamento e controle de inventário e a consequente 

atualização dos valores constantes dos bens patrimoniais, não existe adoção de nenhuma 

metodologia para estimar a vida útil econômica dos ativos pertencentes ao patrimônio do 

campus Castanhal do IFPa. 

c) Metodologia e taxas utilizadas no cálculo da depreciação, amortização e exaustão 

Por não haver a adoção de depreciação, amortização e exaustão, não existe, 

portanto, metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão e nem para as 

taxas utilizadas para os referidos cálculos. 

d) Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, 

dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e 

do diferido. 

A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos 

créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do 

diferido, são as seguintes: 

Disponibilidades = são mantidas pelo critério de avaliação descrito como valor original; 

Créditos da dívida = os títulos de créditos, direitos e as obrigações são mensurados pelo 

critério de avaliação descrito como valor original; 

Estoques = mantidos com base no valor de aquisição (custo histórico). 

Investimentos = não há investimentos mantidos pelo campus; 

Imobilizado = Mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção; 

Intangível = Se existentes, são mensurados com base no valor de aquisição (custo histórico);   

Diferido = não há investimentos mantidos pelo campus. 

e) Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o 

resultado apurado pelo campus Castanhal no exercício 
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Não é possível avaliar os impactos da utilização dos critérios contidos nas NBC T 

16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado uma vez que o campus Castanhal do IFPa não se 

adequou à plena adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.     

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

a) Identificação da estrutura orgânica da unidade responsável pelo gerenciamento de 

custos 

O campus Castanhal não se adequou ou utiliza o sistema de apuração e gestão de 

custos do Governo Federal e nem adota sistema próprio informatizado de apuração dos 

custos e nem de outra origem externa, portanto não há estrutura orgânica da unidade 

responsável pelo gerenciamento de custos (subunidade, setor etc.), bem como da setorial de 

custos a que se vincula, inexistem subunidades administrativas da unidade das quais os 

custos são apurados, não adota práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das 

subunidades ou unidades administrativas para geração de informações de custos, não se 

apuram os impactos observados na atuação da unidade jurisdicionada, bem como no 

processo de tomada de decisões, que possam ser atribuídos à instituição do gerenciamento 

de custos.  

Por fim, diante de tal panorama o campus Castanhal não se utiliza de relatórios para 

análises de custos, que se observem as variações históricas e comportamentais com o intuito 

de melhorar a qualidade da tomada de decisão gestores deste órgão. 

b) Identificação das subunidades administrativas das quais os custos são apurados 

Por falta de adequação o campus Castanhal não utiliza nenhum sistema de apuração e 

gestão de custos a nível local ou no âmbito do Governo Federal. Sendo assim, portanto, não 

há como se identificar subunidades administrativas onde os custos de serviços, obras e 

materiais sejam possíveis de serem identificados a apurados. 

c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos ou do estágio de 

implantação 

No campus Castanhal do IFPa não é utilizado e também não se encontra em estágio 

de implantação, nenhum sistema de apuração e gestão de custos, seja a nível local ou mesmo 

em âmbito macro do Governo Federal.  

d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito da unidade administrativa 

para geração de informações de custos 

Por falta de adoção de um sistema de apuração e gestão de custos, não adota práticas 

sistematizadas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades 

administrativas para geração de informações de custos.  

e) Impactos observados na atuação da unidade, bem como no processo de tomada de 

decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos 

Por ausência de sistema de apuração e gestão de custos na área pública, o campus 

castanhal do IFPa, não se apuram os impactos observados na atuação da unidade 

jurisdicionada, bem como no processo de tomada de decisões, que possam ser atribuídos à 

instituição do gerenciamento de custos.  

f) Relatórios utilizados para análise de custos e tomada de decisão. 

O campus Castanhal não se utiliza de relatórios para análises de custos, que se 

observem as variações históricas e comportamentais com o intuito de melhorar a qualidade 

da tomada de decisão gestores deste órgão. 
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