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INTRODUÇÃO 

 

 
Este relatório tem por finalidade apresentar informações sobre as ações realizadas pela UESPI 

em suas unidades e Pró-Reitorias, conforme determina o CONAPLAN/CONDIR. Está dividido em 

partes: a primeira faz uma trajetória da formalização da UESPI; a segunda mostra as principais ações 

realizadas no ano de 2021 na perspectiva das Pró Reitorias, Campi e Centros que compõem esta IES. 

 

 
HISTÓRICO 

 

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) funciona como Instituição de Ensino Superior 

desde 1985 e foi criada inicialmente utilizando a denominação de Centro de Ensino Superior do Piauí 

– CESP. Durante os 09 (nove) anos iniciais, permaneceu na condição de Instituição autorizada a 

formar recursos humano sem nível superior, mas somente em 1993, através de Decreto Federal, 

publicado no dia 25 de fevereiro daquele ano, a UESPI passou à condição de Universidade. Desde 

então, sediada na cidade de Teresina – Piauí e com a denominação de Campus Pirajá, vem 

funcionando na modalidade multicampi. A UESPI é mantida pela Fundação Universidade Estadual 

do Piauí - FUESPI, que sucedeu a antiga Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Piauí - FADEP. 

A UESPI tem como foco primordial a construção e a disseminação do conhecimento. Neste 

intento, vem atuando em prol da competência acadêmica e do compromisso social, buscando 

respostas para questões que afetam a realidade da sociedade piauiense por meio do reforço do tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Conforme o seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, com 

vigência até dezembro de 2021, busca "formar profissionais competentes e éticos, detentores de uma 

visão crítica, reflexiva e humanística acerca da sociedade a que pertencem, a fim de promover uma 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, no âmbito estadual e nacional. Atenta às questões mais 

urgentes do Estado, a UESPI vem empreendendo esforços para ser uma universidade de referência 

na formação e capacitação de recursos humanos aptos a promover as transformações 
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necessárias ao desenvolvimento do Piauí e do Brasil, contribuindo para o incremento dos indicadores 

de desenvolvimento humano. 

O primeiro vestibular da instituição foi realizado no ano de 1986, ocasião em que foram 

colocadas à disposição da comunidade piauiense e circunvizinha 240 (duzentas e quarenta) vagas 

distribuídas em 06 (seis) cursos, sendo 05 (cinco) Licenciaturas (Licenciatura Plena em 

Pedagogia/Magistério, Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Biologia e Matemática, 

Licenciatura Plena em Letras/Português e Licenciatura Plena em Letras/Inglês) e 01(um) 

Bacharelado (Bacharelado em Administração). 

Com o advento da redemocratização do país e a consequente demanda pelo fortalecimento e 

capilarização da educação pública em nível superior, ganhou força o seu processo de interiorização. 

Neste contexto, a partir do ano de 1998, os Campi de Floriano, Picos, Parnaíba e Corrente passam 

também a ofertar vagas para a comunidade estudantil. A iniciativa da interiorização ganha ritmo cada 

vez maior no início do século XXI, o que ressaltou a função da Instituição no Estado. 

A partir de 2004, mediante a Lei nº 5.391 de 14 de junho de 2004, o Campus Pirajá (Campus 

Sede) da Universidade Estadual do Piauí foi denominado de Campus Poeta Torquato Neto, adotando 

o dia 09 de novembro como atividade relacionada à cultura, em comemoração à data de nascimento 

do poeta e compositor piauiense que dá nome a este Campus. 

De acordo com o Parecer CEE/PI nº 054/2012, Decreto Estadual nº 14.840 de 04/06/2012 da 

Nova Estrutura Orgânica da UESPI e Decreto Estadual nº 15.025 de 11/12/2012, que acrescenta o 

Mapa da Regionalização da Nova Estrutura Orgânica da UESPI, as Unidades Acadêmicas instaladas 

em 11(onze) campi ficaram assim distribuídas: TERRITÓRIO ENTRE RIOS: Campus Sede 

Poeta Torquato Neto: Centro de Ciências da Educação, Comunicação e Artes – CCECA; Centro 

de Ciências Humanas e Letras – CCHL; Cento de Ciências da Natureza – CCN; Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas – CCSA e Centro de Tecnologia e Urbanismo – CTU. Campus FACIME – Anexo 

I do Campus Poeta Torquato Neto – Centro de Ciências da Saúde – CCS; - Campus Clóvis Moura 

– Anexo II do Campus Poeta Torquato Neto – Centro Integrado de Educação Superior – CIES e 

Campus Professora Maria Goretti da Cruz Sampaio – Anexo III do Campus Poeta Torquato Neto - 

Centro de Ciências Agrárias – CCA em União – Piauí; TERRITÓRIO PLANÍCIE 

LITORÂNEA: Campus: Professor Alexandre Alves de Oliveira em 
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Parnaíba – Piauí - Centro Integrado de Educação Superior – CIES; TERRITÓRIO DOS COCAIS: 

Campus: Antônio Geovanne Alves de Sousa em Piripiri – Piauí - Centro Integrado de Educação 

Superior – CIES - (Núcleos: Núcleo da UESPI em Esperantina – Piauí, Núcleo Monsenhor Jonas 

Pinto em Luzilândia – Piauí e Núcleo José Eduardo Pereira em Pedro II – Piauí); TERRITÓRIO 

DOS CARNAÚBAIS: Campus: Heróis do Jenipapo em Campo Maior – Piauí - Centro Integrado 

de Educação Superior – CIES, (Núcleos: Roberto Raulino em Altos - Piauí e Rio Marataoan em 

Barras – Piauí); TERRITÓRIO VALE DO RIO GUARIBAS: Campus: Professor Barros Araújo 

em Picos – Piauí - Centro Integrado de Educação Superior – CIES - (Núcleos: Professora Nair 

Bezerra Pereira Alves em Fronteiras – Piauí e Dona Maria Amélia Cavalcante em Paulistana – 

Piauí); TERRITÓRIO VALE DOS RIOS SAMBITO E CANINDÉ: Campus: 

Professor Possidônio Queiroz em Oeiras – Piauí - Centro Integrado de Educação Superior – CIES - 

(Núcleo: Professor Wilson Brandão em Valença do Piauí – Piauí); TERRITÓRIO DOS RIOS 

PIAUÍ E ITAUEIRA: Campus: Doutora Josefina Demes em Floriano – Piauí - Centro Integrado 

de Educação Superior – CIES - (Núcleo da UESPI em Amarante – Piauí); TERRITÓRIO SERRA 

DA CAPIVARA: Campus: Ariston Dias Lima em São Raimundo Nonato – Piauí - Centro Integrado 

de Educação Superior – CIES - (Núcleo da UESPI em São João do Piauí – Piauí); TERRITÓRIO 

TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA: Campus da UESPI em Uruçuí – Piauí - 

Centro Integrado de Educação Superior – CIES; TERRITÓRIO CHAPADA DAS 

MANGABEIRAS: Campus: Dom José Vasquez Diaz em Bom Jesus – Piauí - Centro Integrado de 

Educação Superior – CIES - Campus Deputado Jesualdo Cavalcante em Corrente – Piauí - Centro 

Integrado de Educação Superior – CIES - (Núcleo da UESPI em Curimatá – Piauí). 

A UESPI conta atualmente com uma estrutura organizacional que lhe permite atender às 

atividades administrativas e oferecer suporte às suas atividades fins de ensino, pesquisa e extensão, 

subsidiando-as nas áreas de recursos humanos, serviços, patrimônio e infraestrutura. 

A gestão vem sendo realizada de forma integrada e participativa, considerando-se as 

informações dos campi, dos Centros e da Administração Superior, a partir das demandas internas e 

externas, visando alcançar as metas e objetivos da Instituição. 

Não obstante as dificuldades enfrentadas são inquestionáveis os avanços alcançados pela 

Instituição, aspectos que são resultantes não só do Apoio do Poder Executivo estadual, mas, 
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sobretudo, da incorporação de uma cultura de crescimento qualitativo que envolve Administração 

Superior, Docentes, Técnicos de Apoio Administrativo e Discentes. Com esse espírito, vêm sendo 

implementadas melhorias tanto na infraestrutura física quanto no fortalecimento do seu quadro 

docente através da realização de concursos públicos, bem como no seu quadro administrativo. Os 

dados constantes neste relatório ilustram, em parte, o esforço e o compromisso da comunidade 

acadêmica no cumprimento de suas atividades, buscando a qualidade nos serviços prestados à 

sociedade, sempre com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do Estado do Piauí. 

De acordo com a Lei Estadual nº 7.048, de 16 de outubro de 2017, que dispõe sobre a criação 

dos Cargos de Provimento em Comissão e Função Gratificada no âmbito da UESPI, no Art.7º versa 

acerca da composição da estrutura da Universidade: Órgão de deliberação superior, composto pelo 

Conselho Universitário, Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração de 

Planejamento, Órgão executivos superiores, composto pela Reitoria, Vice- Reitoria e Pró- Reitorias, 

e Órgão executivos suplementares. 

As informações apresentadas neste relatório são creditadas aos diversos órgãos que compõem 

a estrutura da UESPI, as quais foram catalogadas e sistematizadas pela Divisão de Desenvolvimento 

Institucional – DDI da Diretoria de Planejamento e Orçamento – DIPLAN desta IES. 

 
SÍNTESE DE DADOS NUMÉRICOS – 2021 

1 – PRÓ – REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO – PREG 

A Pró–Reitora de Ensino de Graduação, órgão assessor da Reitoria, centra suas atividades no 

desenvolvimento de políticas de incentivo ao conhecimento, provimento das atividades acadêmicas 

e acompanhamento do processo acadêmico, trata dos assuntos referentes à organização acadêmica 

do ensino de graduação. Entre as suas funções, destacam-se a de propor novos cursos, organizar as 

grades curriculares dos cursos já existentes, gerenciar o processo de ingresso à universidade e de 

matrícula de estudantes. Junto à PREG estão os setores, Departamento de Assuntos Pedagógicos - 

DAP, Departamento de Assuntos Acadêmicos – DAA, NEAD e também a Coordenação de Projetos 

Especiais. 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO COM ENTRADA PELO SISTEMA DE SELEÇÃO 

UNIFICADA – SISU. 
 

LOCAL CAPITAL INTERIOR 

Período 2021.1 2021.2 2021.1 2021.2 

Total de vagas 

ENEM/outros 

910 835 1030 900 

Total de cursos 

ENEM 
26 24 29 26 

Alunos matriculados 781 4.881 948 4.779 

Alunos concludentes 61 0 35 0 

Fonte: PREG 

 

 

 
1.2 - CURSOS NA MODALIDADE – PARFOR 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR é um órgão 

vinculado a Pró–Reitora de Ensino de Graduação – PREG. É uma política de responsabilidade do 

Ministério da Educação da qual a UESPI aderiu ao assinar um Termo de Convênio para receber 

Recursos Federais provenientes da oferta de cursos presenciais de Professores da Educação Básica, 

pré – inscritos e matriculados na Plataforma Freire, tem caráter temporário, pois visa atingir a meta 

até 2020 de formação inicial de todos os profissionais da educação. 
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CURSOS – PARFOR (QUANTIDADES) 
 

LOCAL CAPITAL INTERIOR 

PERÍODO 2021.1 2021.2 2021.1 2021.2 
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CURSOS EM 

FUNCIONAMENTO 

NÃO SE 

APLICA 

NÃO SE 

APLICA 
PEDAGOGIA 

ED. FÍSICA 

MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

LETRAS 

PORTUGUÊS 

PEDAGOGIA 

ED. FÍSICA 

MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

LETRAS 

PORTUGUÊS 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

NÃO SE 

APLICA 

NÃO SE 

APLICA 

494 494 

ALUNOS 

CONCLUDENTES 

NÃO SE 

APLICA 

NÃO SE 

APLICA 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

 

 

 

 

1.3 - CURSOS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA – NEAD. 

É um órgão de assessoramento da Reitoria para os assuntos relativos a cursos na modalidade a 

distância. 

Nº de Alunos Matriculados - NEAD 
 

LOCAL CAPITAL INTERIOR 

CURSO EM FUNCIONAMENTO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

PERÍODO 2021.1 2021.2 2021.1 2021.2 

ALUNOS MATRICULADOS 

ETAPA 1 25 ALUNOS 24 ALUNOS 1.541 ALUNOS 1.480 ALUNOS 

ETAPA 2 0 ALUNOS 0 ALUNOS 1.732 ALUNOS 1.676 ALUNOS 

ALUNOS 

CONCLUDEN 

0 0 0 0 
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TES     

4 - PRÓ–REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO –PRAD 

 

 
A Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos, órgão executivo da administração 

superior, compete definir as políticas, prioridades e estratégias dos programas a serem realizados em 

nível de Instituição, bem como apoiar e suprir as unidades fins de infraestrutura física, recursos 

humanos, materiais e financeiros da Universidade. Órgão executivo da Administração Superior, tem 

como função definir as políticas, prioridades e estratégias dos programas a serem realizados em nível 

de instituição, bem como apoiar e suprir as unidades fins de infraestrutura física, recursos humanos, 

materiais e financeiros da Universidade. 

 

 
QUANTITATIVOS DE DOCENTES EFETIVOS 2021 

 

REGIME DE 

TRABALHO 

CLASSE QTD. LEI 

6979/2017 

QUANTIDADE 

PROVIDA 

QUANTIDADE 

VAGA 

 

 

 
DE 

Auxiliar 6 2 4 

Assistente 320 184 136 

Adjunto 410 293 117 

Associado 190 49 141 

Titular 30 0 30 

 

 

 
TI - 40H 

Auxiliar 165 88 77 

Assistente 250 177 73 

Adjunto 150 106 44 
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Associado 20 3 17 

 
 

TP - 20H 

Auxiliar 38 10 28 

Assistente 100 15 85 

Adjunto 20 11 9 

TOTAL GERAL 1699 938 761 

 
 

Fonte: Departamento de Gestão de Pessoal – DGP 

 

 

 

 

 

 
SERVIDORES POR VÍNCULO E LOTAÇÃO - 2021 

 

 
 

 

 
LOTAÇÃO 

VÍNCULO 

 

 

EFETIVOS 

 

CEDIDOS 

OU À 

DISPOSIÇÃO 

 
PRESTADORES 

DE SERVIÇOS 

 

TOTAL 

Capital 219 36 04 259 

Interior 97 9 104 210 

Total Geral 316 45 108 469 

Fonte: Departamento de Gestão de Pessoal – DGP 

 

 

QUANTITATIVOS DE DOCENTES TEMPORÁRIOS/ 2021 
 

REGIME DE 

TRABALHO 

CLASSE QUANTIDADE 

PROVIDA 

QUANTIDADE 

VAGA 
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  Decreto 15.547/14, dispõe sobre a lei 

Estadual 5.309/2003 

 

 

 

 
TI - 40H 

Auxiliar 16 Todas as vagas são 

SALDOS de editais 

publicados até 

2017, com vigência 

variando de janeiro 

a dezembro de 2021, 

uma vez que de 

2018 a agosto de 

2021, não houve 

editais para 

seletivo de 

professor 

substituto. 

Assistente 27 

Adjunto 04 

 
 

TP - 20H 

Auxiliar 26 

Assistente 19 

Adjunto 02 

TOTAL GERAL 94 

 

 

 

5. PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS – 

PREX 

 

Responsável pela Política de Extensão Universitária, abrangendo programas, projetos e 

serviços com ênfase na inclusão social, de forma integrada e articulada com o ensino e a pesquisa. 

A política de Assistência Estudantil e comunitária é estruturada por meio de diversos programas 

institucionais, incluindo auxílios financeiros, estágios extracurriculares, apoio psicopedagógico, entre 

outros. As principais ações decorrentes dessas políticas são: PIBID – Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência; PIBEU – Programa Institucional de Bolsas em Extensão 

Universitária; bolsa - trabalho; auxílio-moradia; auxílio-alimentação; cursos livres de extensão – 

Inglês, Espanhol e LIBRAS, além de projetos, cursos e eventos em diversas áreas do conhecimento. 

QUANTIDADE DE BOLSAS E PROGRAMAS: 
 

PROGRAMAS/BOLSAS QUANTIDADE DE DISCENTES 

BENEFICIADOS 

TETO 
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Bolsa Trabalho 199 303 

Atendimento Psicológicos Acompanhamento terapêutico: 45 

Aconselhamento psicológico: 109 

Livre demanda 

Bolsa Apoio Pedagógico ao 

Deficiente- lei n° 13.146 de 

6 de julho de 2015, 

ESTATUTO DA PCD. 

07 07 

Bolsa Estágio UESPI 80 80 

Auxílio Moradia 343 343 

Convênios firmados 119 Livre demanda 

Grupo Coral 28 28 

Grupo de dança 06 06 

Grupo de Teatro 16 16 

Auxílio Alimentação 2248 3000 

PIBEU 66 70 

                  FONTE: PREX 

 

6. PRÓ – REITORIA DE PESQUISA E PÓS – GRADUAÇÃO – PROP 

As ações desta Pró–Reitoria têm por linha duas funções: meio e fins. Meio: ao estimular, 

administrar e fomentar a construção das pesquisas entre o meio acadêmico, institucional e as 

demandas da sociedade quanto às pesquisas e seus resultados (relatórios, artigos e patentes) e funções 

fins: estimular, administrar e promover a formação nas modalidades de pós-graduação, ao ofertar 

cursos e ao estimular a qualificação dos docentes e técnicos da instituição. O desenvolvimento e 

consolidação da pós-graduação na UESPI têm a finalidade de ofertar formação de recursos humanos 

à sociedade. 
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PROGRAMAS QUANT. 

Bolsas de Iniciação Científica 

PIBIC/UESPI 

122 

Bolsas de Iniciação Científica 

PIBIC/CNPq 

76 

Aluno de Iniciação Científica Voluntários 230 

Bolsas de Iniciação Tecnológica 
PIBIT/CNPq 

04 

Bolsas de Iniciação Tecnológica 

PIBIT/UESPI 
05 

Projetos de Pesquisa PIBIC cadastrados 523 

Projetos de Pesquisa cadastrados 139 

Projetos de pesquisa cadastrados com 

financiamento externo 

05 

Bolsas Capes (qualificação de docentes) 00 

Docentes em capacitação Stricto Sensu - 

Estágio Doutoral 

00 

Docentes em capacitação Stricto Sensu – 

Doutorado 

65 

Docentes em capacitação Stricto Sensu – 

Mestrado 

01 

Docentes Orientadores em Programas 

Stricto Sensu (Na UESPI) 

117 

Cursos de Pós-Graduação Sricto Sensu 02 
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Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 

(Em rede) 
06 

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 12 

Alunos matriculados nos programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu 

267 

Alunos matriculados nos programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu (em Rede) 

94 

Alunos matriculados nos programas de 

Pós-graduação Lato Sensu, outros 

560 

 
 

7. PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – PROPLAN 

 

O foco da Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças – PROPLAN é planejar, organizar e 

controlar as atividades relacionadas ao registro e execução orçamentária, contábil e financeira dos 

recursos, seja daqueles provenientes do Tesouro Estadual, do Tesouro Nacional, seja de outros 

parceiros, com essa finalidade realiza anualmente o cadastramento e acompanhamento de propostas 

para captação de recursos através de convênios junto aos órgãos do Governo Federal, especialmente 

nos Ministérios da Educação - MEC, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – 

CAPES/MEC, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Fundação Nacional 

de Saúde – FNS/MS e Ministério do Esporte, buscando captar recursos de convênios e demais termos 

de parcerias. A captação também ocorre através de diálogos com os parlamentares estaduais, conforme 

quadro anexo, em parceria com a Reitoria e Vice Reitoria. 

Portanto, durante o ano de 2021 focamos no processo de sistematização e regularização dos 

pagamentos da UESPI. Especialmente, os programas de bolsas (auxílio a estudante) que foram 

inseridos na folha de pagamento do Estado, através do programa SIAPE PPF; o pagamento de 

terceirizados e a ampliação do suprimento de fundos, além dos demais pagamentos que compõem o 

custeio de nossa UESPI. 
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Realizamos ainda, de forma permanente, o acompanhamento das emendas ao orçamento, sejam elas 

federais ou estaduais e operações de crédito que direcionam e reforçam os recursos de investimentos 

para nossa IES. Dessa forma, pudemos concluir a pista de atletismo, estamos em fase de conclusão 

do Campus de Oeiras com recursos do Tesouro Estadual e a partir das emendas temos a aquisição de 

equipamentos e material permanente para a nossa instituição. 

Importante também destacar a atribuição da PROPLAN no que tange à elaboração, ao cadastramento 

e ao acompanhamento da proposta de orçamento desta IES que é encaminhada anualmente ao Poder 

Legislativo Estadual, em consonância com a Administração Superior. 

A elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2022 foi realizada a partir da coleta de 

informações dos diversos campi desta IES e conforme as novas instruções indicadas pela SEPLAN- 

PI, tendo como foco a medição de resultados dos serviços prestados à população. 

A execução orçamentária do ano de 2021, devido a paralisação de muitas atividades, correspondeu a 

76% do valor total do orçamento previsto, notadamente na fonte de tesouro estadual, que contabilizou 

80% do volume total, conforme quadro anexo. 

Outra importante atividade rotineira da Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças – PROPLAN 

foi o acompanhamento da realização das etapas das despesas públicas, compreendendo a liberação 

do orçamento, a emissão da nota de reserva, o empenho, a liquidação e o pagamento dos processos 

financeiros desta IES. Para tanto, elaboramos a planilha de custeio junto à SEFAZ, quando foram 

iniciados os procedimentos para execução financeira, buscando tornar mais ágil a liberação dos 

recursos da Fonte do Tesouro Estadual (FONTE 00). Também ocorreu a prestação de contas/2019 

dos recursos de todas as fontes junto ao Conselho de Administração e Planejamento – 

CONAPLAN/UESPI e ao Conselho Diretor - CONDIR, cuja prestação de contas está disponibilizada 

no site da UESPI, no endereço https://www.uespi.br/proplan. 

Quanto ao controle orçamentário e financeiro, foi enviada, em tempo hábil, a prestação de 

contas mensal desta IES ao TCE, à Assembleia Legislativa do Estado e à Secretaria de Fazenda 

Estadual. Ressaltamos o destaque à elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI que 

ocorreu no ano de 2021, as reuniões tiveram início em abril de 2021 e seu calendário se estendeu até 

dezembro. 

 

O PDI foi concebido após uma série de reuniões realizadas conforme calendário previamente 

definido e construído, em conjunto com as instâncias envolvidas; e em razão da pandemia do Covid-

19, ocorreram remotamente. As reuniões contaram com a participação e envolvimento de todos os 

Campi da UESPI.  

 

https://www.uespi.br/proplan
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Nos debates, foi discutido acerca da metodologia e do sistema de coleta das informações, bem 

como das premissas que norteiam a efetivação e a concretização dos anseios da comunidade, 

pautando-se no presente e vislumbrando o futuro. 

Por fim, foram realizados o balanço anual, o acompanhamento das execuções orçamentárias e 

financeira. No SICONV, foi feito o acompanhamento dos convênios e regularizadas pendências junto 

a entes federais, além de compartilhamento de informações no Sistema de Gestão de Prestação de 

Contas (SIGPC) do FNDE. O SIMO – Sistema de Monitoramento de Ações Estratégicas foi 

sistematicamente atualizado. 

 

 
I – Ações executadas em 2021 

 

 
AÇÕES 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

Elaboração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO - enviada à SEPLAN, no mês 

cadastramento e de abril do corrente ano. 

acompanhamento do  

Quadro de  

Detalhamento de  

Despesas – QDD da  

Instituição na Lei  

Orçamentária Anual –  

LOA e Mensagens 
 

 

anuais  

 Lei Orçamentária Anual – LOA - construída sistematicamente com os 
 Diretores de Campus, Unidades e Pró-Reitores para consolidação da 
 proposta numa ótica participativa. Enviada à SEPLAN  no mês  de 
 setembro do corrente ano. 
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Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 2022 -2026 

O planejamento institucional é um modelo de decisão unificado e integrador 

que determina e revela o propósito organizacional em termos de valores, 

missão, objetivos, estratégias, metas e ações, delimita os domínios de atuação 
da Instituição e descreve as condições internas de resposta ao ambiente 

externo e a forma de modificá-las, com vistas ao fortalecimento da Instituição. 

Desse modo, o Plano tem o propósito de integrar todos os níveis da Instituição 
para a consecução dos fins maiores. 

  

   

 

N 

º 

 

 

 
OBJETO 

 

 
 

CONVÊNI 

O SICONV 

 

 

VALOR 

GLOBAL 

 

 
INÍCIO 

VIGÊNCI 

A 

 

 
FIM 

VIGÊNCIA 

 
1 Construção em 841525/201 375.000,00 30/12/2016 31/01/2023 - 

  Uruçuí e 6   Em 

Captação, inclusão, 

acompanhamento e 
prestação de contas de 

emendas federais / 

convênios 

 aquisição de 

equipamentos 

para o UNATI 

   atendimento de 

Diligência – 

Documento de 

Propriedade do 

Terreno. 

 
2 Aquisição de 

equipamentos  
840754/201 
6 

1.006.562,1 
6 

30/12/2016 12/05/2023 - 
Em 

  para o campus    procedimento 
  de Oeiras    licitatório (fase 

      interna) 

 
3 Reforma de 840752/201 

269.253,99 
30/12/2016 

16/02/2023 – 
Liberado 1ª 

Parcela (R$ 

133.225,50) e 

contrapartida 

(R$ 2.802,99), 

 espaço para 6   

 núcleo de    

 práticas    

 jurídicas    

      em 
      procedimento 
      licitatório (fase 
      interna). 
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4 Construção de 840753/201 409.000,00 30/12/2016 09/02/2023 - 

 salas de   aulas 6   Projeto básico 
 no centro de    aprovado,  
 tecnologia e    aguardando  
 urbanismo –    aditamento pelo 
 CTU    Concedente no 
     Termo do 
     convênio  
     referente ao 
     valor da 

     contrapartida. 

5 PROFLETRAS 826914/201 101.100,00 14/06/2016 31/12/2022 - 
 – oferta de 6   Em execução 
 mestrado    do PTA. 
 profissional em     

 letras     

6 Aquisição de 820971/15 
166.308,74 

29/12/2015 27/02/2023 - 
 material de    Em 
 consumo -    procedimento 
 Emenda Regina    licitatório (fase 

 Sousa    interna). 

7 Aquisição de 808460/14  2.723.400,0 19/12/2014 28/02/2023 - 
 equipamentos e  0   Em 
 acervo     procedimento 
 bibliográfico    licitatório (fase 

     interna). 
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8 PRONERA – 

oferta do curso 

de Agronomia 

813803/14 1.210.494,0 

0  
30/12/2014 31/08/2022 - 

Em execução 

do PTA 

9 PRONERA – 

oferta do Curso 

de Geografia 

813796/14 1.422.740,0 

0  

30/12/2014 11/01/2023 - 

Em execução 

do PTA 

1 

0 

Aquisição de 

material 

permanente 

852817/201 

7 

331.812,00 
02/10/2017 12/04/2023 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna). 

1 

1 

Aquisição 

equipamentos 

(informático, 

refrigeração) 

NUPIDH 

879680/201 

8 

404.000,00 01/06/2018 
11/05/2023 - 
Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna). 

1 

2 

Aquisição de 

equipamentos 

Laboratórios de 

Enfermagem 

879720/201 

8 

2.020.000,0 

0  

01/06/2015 05/05/2023 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna). 

1 

3 

PARFOR – 

Oferta de 1ª e 2ª 

Licenciatura 

879530/201 

8 

1.800.000,0 

0 

25/06/2019 
31/12/2022 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna). 
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1 

4 

Aquisição de 

materiais de 

consumo  e 

médico- 

hospitalares 

para Fundação 

Universidade 

Estadual do 

Piauí – 

FUESPI, com 

objetivo  de 

melhorar  o 

desempenho 

das  atividades 

de Residência 

Médica 

vinculadas da 

FUESPI– 

FACIME 

894181/201 

9 
206.486,66  

 

30/12/2019 
14/07/2022 - 

Em 

procedimento 

licitatório. 

1 

5 

Aquisição de 

equipamentos, 

softwares e 

Serviços de 

Terceiros 
Pessoa Jurídica 

com objetivo de 

modernizar a 

gestão com 

processos 

integrados 

892968/201 

9 

15.500.000, 

00 

 

31/12/2019 
14/07/2022 – 

Em análise da 

prorrogação de 

vigência, 

realização  de 

pagamentos 

referente aos 

equipamentos 

T.I, aguardando 

liberação de R$ 

3.000.000,00 

após aceite 

licitatório. 

1 

6 

Aquisição de 

material de 

consumo e 

expediente para 

atender as 
necessidades 

dos Campi da 

Universidade 

Estadual do 
Piauí –UESPI 

903111/202 

0 

505.059,12 21/12/2020 
21/12/2023 - 

Em análise da 

prorrogação de 

vigência, em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna) 

1 

7 

Fornecimento 

de material de 

construção para 

atender as 

necessidades da 
UESPI 

903113/202 

0 

303.878,80 09/12/2020 
09/12/2023 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna) 
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1 

8 

Aquisição de 

equipamentos e 

material 

permanente 

visando a 

melhoria nas 

atividades de 

ensino e 

aprendizagem 

dos Cursos de 
Educação Física 

da Universidade 

Estadual do 

Piauí 

903114/202 

0 

772.422,38 09/12/2020 
09/12/2023 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna) 

1 

9 

Aquisição   do 

equipamento 

difratômetro de 

raios-x insumos 

de lesões 

cutâneas  em 

diabéticos e 

insumos para 

laboratório  de 
estomaterapia 

visando  ao 

fortalecimento 

da Graduação e 

Pós-Graduação 

da Universidade 

Estadual  do 
Piau 

903116/202 

0 

1.110.287,0 
0 

09/12/2020 
09/12/2023 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna) 

2 

0 

Reestruturação 

e reinserção 

social  da 

mulher: cursos 

e ações 

educativas 

visando  o 

enfrentamento à 

violência contra 

à mulher no 
Estado do Piauí 

905825/202 

0 

206.000,00  

29/12/2020 
29/12/2023 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna) 

2 

1 

Adquirir 

veículos 

automotores 

para a Fundação 

Universidade 

Estadual do 
Piauí- FUESPI 

917807/202 
1 

541.716,40 02/12/2021 
02/12/2024 - 

Em 

procedimento 

licitatório (fase 

interna) 
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2 

2 

Proposta de 

convênio   - 

Aquisição de 

aparelhos de ar 

condicionado, 

bebedouros   e 

projetores 

multimídia para 

atender   às 

necessidades 
das unidades 

administrativas 

e universitárias 

da Universidade 

Estadual do 

Piauí 

Proposta 

001840/202 

2 

 

505.555,15 
 

03/03/2022 
03/03/2023     - 

Em análise da 

Proposta e 

Plano de 

Trabalho pelo 

Concedente 

TOTAL 
24.307.955,74 

 

Acompanhamento das 

obras de engenharia e com 

recursos de convênio 
através do Sistema de 

Monitoramento –SIMO. 

Construção do Campus de Oeiras, através do Convênio nº 811562/2015; 

Aquisição de Equipamentos de Informática e Software, através do Convênio 

nº 892968/2019. 

Ressaltamos que referente aos convênios de obras desta IES ainda não há 

recursos liberados, aguardando análise e parecer do FNDE, sobre os projetos 
de engenharia. 

Acompanhamento dos 

contratos firmados entre a 

UESPI e demais órgãos e 
fornecedores através do 

Sistema de 

Monitoramento –SIMO 

Inclusão e acompanhamento das ações no SIMO de todos os Convênios, 

Contratos e Termos Aditivos firmados por esta IES. 
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Inclusão de dados no 

sistema SISCONF – Sistema 
de Controle Financeiro 

O SISCONF – Sistema de Controle Financeiro permite o acompanhamento das 

etapas de execução orçamentária e financeira promovendo também transparência 
dos processos. 

Elaborar, encaminhar e 

relatar perante o Conselho 
Diretor o Relatório de 
Ações desta IES no ano 

anterior. 

Ação sistemática desempenhada durante todos os anos. Enviados anualmente 

até o mês de março do ano subsequente para aprovação junto ao Conselho 

Diretor – CONDIR, no ano de 2018, foi aprovado através da Resolução 
CONDIR nº 013/2019, de 19 de dezembro de 2019. Foi aprovado Relatório 

de ações referente ao ano de 2020, através da Resolução CONDIR nº 

006/2021, de 29 de dezembro de 2021. 

Prestação de contas da 

IES (mensalmente e 

anualmente) e dos 
recursos federais 

(convênios) 

Prestação de contas dos recursos recebidos através de convênios e outros 

termos de parcerias com órgãos do estado e da União (Sistema de convênios 

– SICONV) e no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) do FNDE, 
no qual foram prestados conta do Convênio nº 795836/2013 – Construção da 

Pista de Atletismo da Universidade Aberta do Brasil – UESPI, Convênio nº 

813798/2014 – Ofertar Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, na 
modalidade Educação do Campo, para pessoas de Áreas envolvidas em 

processos da Reforma Agrária, Convênio nº 824049/2015 - condições 

financeiras que possibilitem a execução de um conjunto de propostas 

aprovadas por docentes desta Instituição no Edital PROEXT 2015 

Acompanhamento do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual e CAUC - Sistema Auxiliar 

de Informações para Transferências Voluntárias, enviado no mês de maio do 
corrente ano. 

Ações de controle 

Orçamentário e 

Financeiro 

(Setor de contabilidade). 

Quanto ao controle orçamentário e financeiro, é enviada a prestação de contas 

mensal desta IES ao TCE, à Assembleia Legislativa do Estado e à Fazenda 

Estadual. 

Emissão de relatório no SIAFE de balanços (anuais) e acompanhamento das 

execuções orçamentárias e financeiras; 

No SICONV, é feito o acompanhamento dos convênios e contrato de repasse 

realizados entes federais; 

Realização de conciliação bancária e controle dos suprimentos de fundos. 
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Acompanhamento da 

Planilha de custeio – 

SEFAZ 

Planilha de custeio – SEFAZ, elaborada junto à SEADPREV, aprovada por 

essa secretaria e enviada à SEFAZ, acompanhamento das notas de Reservas 

e liberação de empenhos. 

 

FONTE: PROPLAN – 

2021 

          

 
 

O orçamento destinado à UESPI pelo Governo do Estado para o ano de 2021 correspondeu a R$ 

265.861.048,00. Verificou-se, ao longo do ano em questão, uma execução de 76% do valor total. Faz-

se necessário observar que do valor não executado encontram-se R$ 25.000.000,00 oriundos da fonte 

16 (recursos de operação de crédito interna), que estavam destinados para a execução de obras. Este 

valor isoladamente corresponde a aproximadamente 9% do orçamento total da UESPI. 

 

Orçamento Planejado e Executado em 2021 
 

FONTES DOTAÇÃO/ EXECUÇÃO VALOR PERCENTUAL 

FR 100 DOTAÇÃO 218.661.048,00  

82% 

EXECUTADO 202.589.466,82 

FR 120 DOTAÇÃO 1.185.361,00 63% 

EXECUTADO 1.185.987,26 

FR 116 DOTAÇÃO 25.000.000,00 0% 

EXECUTADO 00 

FR 210 DOTAÇÃO 21.200.000,00 2% 

EXECUTADO 501.507,12 
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TOTAL DOTAÇÃO 270.068.698,00 76% 

EXECUTADA 204.276.961,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014-2020 - FONTE 00 

 
 
 

ANO 

 
 

ORÇAMENTO 
(INICIAL) 

% em 
relação 
ao ano 
anterior 

 
 

SUPLEMENTAÇÃO 
DO ORÇAMENTO 

TOTAL: 
ORÇAMENTO 

INICIAL + 
SUPLEMENTAÇÃO 

% em 
relação 
ao ano 
anterior 

 
 

EMPENHADO 
(FONTE 00) 

% em 
relação 
ao ano 
anterior 

 
 

PAGO (FONTE 
00) 

% de 
exe(c/ rel 
ao orç. 
total) 

2014 164.028.280,00 
 

16.894.500,00 R$ 180.922.780,00 
 

135.725.219,88 
 

122.692.776,26 
 

2015 179.608.280,00 9,50% 1.384.589,00 R$ 180.992.869,00 0,04% 158.950.968,24 88% 144.140.834,13 80% 

2016 183.302.831,00 2,06% 3.300.678,00 R$ 186.603.509,00 1,60% 169.765.718,00 91% 159.765.717,74 86% 

2017 185.488.965,00 1,19% 9.238.955,00 R$ 194.727.920,00 5,89% 179.678.234,48 92% 167.423.001,27 86% 

2018 194.200.017,00 4,70% 42.200.861,00 R$ 236.438.678,00 21,42% 221.130.830,68 94% 177.135.291,00 75% 

2019 203.617.547,00 4,85% 12.263.689,00 R$ 215.881.236,00 -8,70% 213.013.974,14 98% 188.748.461,44 87% 

2020 225.443.697,00 10,71% 827.007,00 R$ 226.270.704,00 4,81% 204.145.740,91 90% 181.844.389,56 80% 

2021 218.661.048,00 -3,10% 28.322.289,00 246.983.337,00 9,55% 215.335.820,65 77% 202.589.466,82 82,03% 

 

FONTE: SIAFE/SEFAZ/UESPI 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL- DDI: Contratos e Termos Aditivos 

firmados com outros Órgãos: 
 

 

Contratos 12 

Termos Aditivos 14 

 

Termo de Cessão de Uso Temporário 01 

Termo de Cooperação Técnica 13 

Termo de Referência 01 
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8. NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE 

 

 N° DE ORDEM 
AÇÕES OBJETIVO RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

PROCESSO SELETIVO 

PARA OS 

PROGRAMAS DE 

RESIDÊNCIA UESPI. 

Elaboração, organização e 

execução do Processo 

Seletivo de Residência 

Médica das vagas 

ofertadas pelos hospitais 

credenciados  pela 

Comissão Nacional de 

Residência Médica 

(CNRM/MEC). 

Selecionar 

candidatos às  25 

vagas  dos 

Programas de 

Residência Médica 

distribuídas como 

segue: 

Cirurgia geral 

Programa de pré- 

requisito em área 

área cirúrgica 

básica 

Clínica médica 

Ginecologia e 

obstetrícia 

Ortopedia e 

traumatologia 

Otorrinolaringologi 

a 

Medicin 

a Intensiva 

Nefrologia 

Cirurgia vascular 

Cirurgia do 

Seleção concluída 

resultado divulgado 

com aprovação de 25 

candidatos 
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  Aparelho Digestivo 

Coloproctologia 

Cirurgia Pediátrica 

Urologia 

 

 
PROCESSO SELETIVO Processo seletivo Seleção concluída 

 SIMPLIFICADO DA simplificado para resultado divulgado 
 

2 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

contratação pessoal 
em caráter 

co aprovação de 165 
candidatos 

 COCAL temporário  

 
 

9.ACERVOS BIBLIOGRÁFICO – UESPI/2021. 
 

 
 

CAMPI 

NÚCLEOS 

 
LIVROS 

 
TESES 

DISSERTAÇÕES/ 

MONOGRAFIAS 

 

 

PERIÓDICOS 

 
 

TOTAL 

VOLUMES 
TÍTU 

LOS 

EXEM 

PLARES 

BOM 

JESUS 

179 1.043 840 106 1.989 

CAMPO 

MAIOR 

2.152 3.183 894 137 4.214 

CLÓVIS 

MOURA 
3.000 9.000 1.800 15 10.815 

CORRENTE 09 22 Não informado Não informado 22 

FLORIANO 4.130 7.110 2.265 Não informado 9.375 

OEIRAS 3.543 6.975 522 428 7.925 

PARNAÍBA 5.000 5.428 1.736 313 7.477 

PIRIPIRI 1.884 2.950 1.408 77 4.435 

PICOS 3.439 5.775 2.627 2.720 11.122 

POETA 

TORQUATO 

NETO 

21.598 36.078 5.278 9.962 51.318 



34 
 

 

 

 

 

CCS/FACIME 6.264 8.252 1.563 2.129 11.944 

SÃO 

RAIMUNDO 

NONATO 

3.692 5.798 523 620 6.941 

URUÇUÍ 10 34 Não Informado Não informado 34 

OBS: Os dados quantitativos relativos aos acervos das bibliotecas dos Campi da UESPI. Oportunamente, enfatizamos 

sobre as dificuldades para obtenção de dados atualizados, pelo fato de a universidade estar há mais de 01 ano com 

suspensão de contrato com o Sistema de Automação de Bibliotecas (SIABI), inviabilizando a obtenção de relatórios. 

Diante do exposto, vimos informar dados muito semelhantes aos emitidos no ano 2020, considerando que pela falta do 

citado SIABI, estamos também há mais de 01 ano sem fazermos registros do acervo no sistema. 

 

          10.ASSESSORIA JURÍDICA/ ASSEJUR- FUESPI 

Processos Administrativos de natureza diversa – 745 
 

Processos Administração Disciplinares – A partir de 22 de abril de 2019 os processos administrativos 

disciplinares passaram a ser de atribuição da Controladoria Geral do Estado. 

Processos Judiciais com subsídio e acompanhamento interno pela ASSEJUR- 243 (componente dos 

processos de natureza diversa) 

Pareceres Administrativos – A partir de março de 2018 a Procuradoria Geral do Estado assumiu 

completamente a competência para análise e emissão de parecer em processos administrativos de 

interesse da UESPI 

Despachos- 745 (total de manifestações do setor) 
 

Audiências Judiciais – A partir de Março de 2018 a Procuradoria Geral do Estado assumiu 

completamente o acompanhamento dos processos judiciais nos quais a UESPI esteja no polo ativo ou 

passivo, cabendo-lhes a função de atuar nas audiências. 

Audiências Administrativas – MPT/MP-PI/MPF por VIDEO CONFERÊNCIA e PRESENCIAIS 

com participação da ASSEJUR não foram registradas neste ano de 2021. 

Sindicâncias- A partir de 22 de abril de 2019, as sindicâncias passaram a ser de atribuição da 

Controladoria Geral do Estado. 

Orientações Jurídicas – 28 
 
 

TOTAL -773 (processos administrativos de natureza diversa e orientações jurídicas) 
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CONCLUSÃO 

 

Essa primeira parte do relatório resume as principais ações da Administração Superior e traz dados 

gerais da Universidade Estadual do Piauí que é composta por 227 Unidades de Ensino, distribuídas 

em 12 campi de ensino na modalidade presencial, 183 polos da Universidade Aberta do Piauí (UAPI), 

24 Núcleos de Educação à distância (NEAD), 08 polos do Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (PARFOR) e, portanto, possui um papel fundamental na educação superior e 

desenvolvimento do Estado do Piauí. Neste relatório podemos identificar alguns dados que nos 

revelam o potencial da UESPI bem como algumas necessidades e desafios que ainda enfrentamos 

para oferecer serviços educacionais (ensino, pesquisa e extensão) com maior qualidade e atingindo 

um maior público. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES 

2021 

PRÓ-REITORIAS 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 - SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Turma 1 – *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.1 Encerrado 
Preparatório Exame pessoas através dos idioma estudado;    

de Proficiência em cursos; *Recebimento de    

Espanhol *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     

 específico estudado     

Turma 1 – *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.2 Encerrado 
Compreensão de pessoas através dos idioma estudado;    

Textos Acadêmicos cursos; *Recebimento de    

em Espanhol *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     

 específico estudado     

Turma 1 – Práticas *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.2 Encerrado 
de Pronúncia em pessoas através dos idioma estudado;    

Espanhol cursos; *Recebimento de    

 *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     

 específico estudado     

Turma 1 – *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.1 Encerrado 
Preparatório Exame pessoas através dos idioma estudado;    

de Proficiência em cursos; *Recebimento de    

Inglês *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     
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 específico estudado     
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Turma         1         – 
Compreensão de 
Textos Acadêmicos 
em Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 
*Aprender o 
conhecimento 
específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Práticas de 
Pronúncia em Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 
*Aprender o 
conhecimento 
específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Curso 
Básico de Libras 
Módulo 1 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 
*Aprender o 
conhecimento 
específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – 
Preparatório Exame 
de Proficiência em 
Espanhol 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – Práticas de 
Pronúncia em 
Espanhol 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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 *Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Recebimento de 
certificado do curso 

   

Turma 1 – 
Conversação em 
Espanhol 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Espanhol 
para Crianças (3 
turmas) 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – 
Preparatório Exame 
de Proficiência em 
Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – Práticas de 
Pronúncia em Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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Turma 1 – 
Conversação em 
Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Inglês para 
Crianças (3 turmas) 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – 
Preparatório Exame 
de Proficiência em 
Francês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Práticas de 
Pronúncia em 
Francês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

 *Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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 *Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Recebimento de 
certificado do curso 

   

Turma 1 – Como 
Compreender Textos 
Acadêmicos em 
Português 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Introdução 
à Revisão Textual em 
Português 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – 

UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 
RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

 
SETOR: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação - PROP 

 
AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO FINANCEIRO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 
SITUAÇÃO ATUAL 

VALOR FONTE   

 

 

 

 

 

 
Programa Institucional 

a) Contribuir 

para a formação 
de recursos 

humanos para a 

pesquisa; 

b) Contribuir 
para a formação 

científica de 

recursos 
humanos que se 

dedicarão a 

qualquer 

atividade 
profissional; e 

c) Qualificar 

estudantes para 
ingressos nos 

alunos na Pós- 

Graduação e 
potencializar seu 

processo de 

formação. 

  

 

 

 

 
 

R$ 360.000,00 

(PIBIC/PIBIT/CNPq) 

 
R$ 624.000,00 

(PIBIC/PIBIT/UESPI) 

 
TOTAL: R$ 

984.000,00 

   

de Bolsas de Iniciação     

Científica – PIBIC     

Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

205 alunos 

contemplados 

CNPq/ 

UESPI 

Setembro de 2021 a 

agosto de 2022 
Em andamento 

em Desenvolvimento     

Tecnológico e     

Inovação (PIBITI)     
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Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

Científica - Voluntário 

e Programa 

a) Contribuir 

para a formação 
de recursos 

humanos para a 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

Institucional de Bolsas 

de Iniciação em 

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Inovação - Voluntário 

pesquisa; 
b) Contribuir 

para a formação 

científica de 
recursos 

humanos que se 

dedicarão a 
qualquer 

atividade 

profissional; e 

c) Qualificar 
estudantes para 

ingressos nos 

alunos na Pós- 
Graduação e 

potencializar seu 

processo de 
formação. 

 

 

 

 

 

 

 
230 alunos 

contemplados 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
Setembro de 2021 a 

agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Em andamento 

 a) Divulgar os      

Encontro Anual de resultados das 723 participantes    Atividade finalizada 

Iniciação Científica: pesquisas  R$ 12.160,00 (UESPI) UESPI 01 a 03 de dezembro  

“XIII Simpósio de desenvolvidas pelos    de 2021  

Produção Científica e docentes, discentes e      

XII Seminário de técnicos da UESPI e      

Iniciação Científica” de outras IES,      

 vinculados ao      

 Programa de Bolsas de      

 Iniciação Científica      

 (PIBIC) e afins;      

 b) Contribuir      

 para o      

 desenvolvimento      

 de competências      

 necessárias à      

 pesquisa      

 acadêmica,      

 promovendo a      

 interação entre      
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 pesquisadores e 

alunos. 

     

 Promover a      

DINTER LETRAS qualificação do corpo 11 professores     

USP/UESPI docente em nível de atendidos - - Março a dezembro Em andamento 

 doutorado      

 Promover a      

DINTER EM 

EMFERMAGEM 

UFPI/UESPI 

qualificação do corpo 

docente em nível de 

doutorado 

05 professores 

atendidos 

 
- 

 
- 

 
Março a dezembro 

 
Em andamento 

 

 

 

Programa de Mestrado 

em Química 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
47 alunos 

matriculados 

  
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
08 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 144.000,00 

 

UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
04 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 72.000,00 

 

CNPq/UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

 

 

 

Programa de Mestrado 

Acadêmico em Letras 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
71 alunos 

matriculados 

 
 

- 

 
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
11 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 198.000,00 

 

UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
10 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 180.000,00 

 

CNPq/UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

 

PROFHISTÓRIA 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
20 alunos 

matriculados 

 
 

- 

 
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 
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PROFBIO 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
29 alunos 

matriculados 

 
 

- 

 
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

PROFMAT 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
13 alunos 

matriculados 

  
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

PROFLETRAS 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
18 alunos 

matriculados 

  
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

MPBIOTEC 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
14 alunos 

matriculados 

   
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

Programas de Pós- 

Graduação Lato Sensu 

Presencial 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Lato 

Sensu. 

 
 

560 alunos atendidos 

 
 

- 

  
 

Janeiro a dezembro 

 
 

Em andamento 

Programas de Pós- 

Graduação Lato Sensu 

Residência 

Multiprofissionais 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Lato 

Sensu. 

 
 

31 alunos atendidos 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

Janeiro a dezembro 

 
 

Em andamento 

Programas de Pós- 

Graduação Lato Sensu 

Residências Médicas 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Lato 

Sensu. 

 
 

41 alunos atendidos 

 
 

1.638.571,56 

 
 

UESPI 

 
 

Janeiro a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

 

Teresina, 28 de março de 2022. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

SETOR: Divisão de Documentação 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Manutencao e 0rganizar e arquivar de Facilidade e rapidez no Sem Sem custos Ano de 2021 Concluido 

Pessoal) controle do forma acessivel para atendimento  aos Recurso    

 arquivo consultas do DGP. interessados.       

 permanente de         

 prontuarios de         

 servidores e         

 professores:         

 aposentados,         

 falecidos,         

 exonerados,         

 comissionados e         

 PDV.         

Administrativa( Acompanhament Acompanhar, fiscalizar e Servicos prestados Sem Sem Custos Ano 2021 Concluido 

Gestao) o, fiscalizacao e emitir relatorios relativos a satisfatoriamente pela ECT. Recurso    

 emissao de execucao contratual      

 relatorios celebrado entre FUESPI e      

 relativos a ECT pelo sistema SEI.      

 execucao       

 contratual       

 celebrado entre       

 FUESPI e ECT.       
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Administrativa( Manutencao e 0rganizar e arquivar de Facilidade e rapidez no Sem Sem custos Ano de 2021 Concluido 

Gestao) controle do forma acessivel para atendimento  aos Recurso    

 arquivo  consultas internas. interessados.       

 permanente de         

 processos          

 encerrados          

 recebidos da         

 REIT0RIA.          

Administrativa( 0rganizacao e 0rganizar, encadernar e Facilidade e rapidez no Sem Sem Custos Ano de 2021 Concluido 

Gestao) controle do Diario arquivar de forma acessivel atendimento  aos Recurso    

 0ficial do Estado para consultas internas. interessados.       

Administrativa( Envio e controle Controlar e quantificar as Correspondencias enviadas Sem Sem Custos Ano de 2021 ANDAMENT0  DE 

Gestao) de correspondencias para pela UESPI, NEAD. Recurso   F0RMALIZACA0 DE N0V0 

 Correspondencia mensurar   despesas   junto     C0NTRAT0   

 nacional e aos Correios e Telegrafos.        

 internacional via         

 correios - UESPI/         

 NEAD.         
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Administrativa( Recebimento e Permite comunicacao entre Processos gerados no Sem Sem custos Ano de 2021 Concluido 

Gestao) autuacao em as diversas unidades desta periodo: 4 Recurso    

 processos de IES Processos com tramitacao     

 carater interno e  no periodo: 42     

 externo.  Processos com andamento     

   fechado na unidade ao final     

   do periodo: 42     

   Documentos gerados no     

   periodo: 16     

   Documentos   externos   no     

   periodo:18     
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AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

ESTÁGIO 

ATUAL 
VALOR FONTE 

 

 Retorno de servidores 
efetivos 

 Reimplantar em folha 

de pagamento os 
servidores que 

estavam afastados 

(disposição, licença 
sem remuneração e 

outros) 

 Janeiro a Dezembro de 2021 
 

01 servidores 

 

 

 
-------- 

 

 

 
-------- 

 

 

 
Mensalmente 

 

 

 
Concluído 

 Inclusões de servidores 
temporários 

 Implantar em folha de 
pagamento os 
professores 

contratados 

temporariamente 

 Janeiro a Dezembro 2021 

141 Inclusões 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 

 Substituição  Substituir 

temporariamente os 
chefes de 

departamento e setores 

em razão de 
afastamento para gozo 

licenças superiores a 
30 dias 

 

 Janeiro a Dezembro 2021 

Não houve 

 

 

 
-------- 

 

 

 
-------- 

 

 

 
Mensalmente 

 

 

 
Concluído 

 Nomeação de Cargo 

Comissionados e função 
gratificada 

 Implantar em folha de 
pagamento os 

servidores efetivos 

nomeados para o 

exercício de funções 

comissionadas e 

gratificadas. 

 

 Janeiro a Dezembro 2021 
 

136 Nomeações e Designações 

 

 

 
-------- 

 

 

 
-------- 

 

 

 
Mensalmente 

 

 

 
Concluído 
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AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

ESTÁGIO 

ATUAL 
VALOR FONTE 

 
 

 Inclusão de Gratificação 
Representação 

 

 Implantar em folha de 
pagamento os 

professores efetivos 

nomeados para o 

exercício das funções 
de pró-reitores. 

 

 Janeiro a Dezembro 2021 
01 inclusão 

 

 

 
-------- 

 

 

 
-------- 

 

 

 
Mensalmente 

 

 

 
Concluído 

 Nomeação de Cargo 

Comissionados Exclusivo 

 Implantar em folha de 

pagamento os 
servidores não efetivos 

para o exercício de 

funções comissionadas 

 Janeiro a Dezembro 2021 

05 inclusões 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 

 Exoneração de Cargo 

Comissionados e funções 

gratificadas 

 Retirar da folha de 

pagamento os 

servidores efetivos 
nomeados para o 

exercício de funções 

comissionadas e 
gratificadas 

 

 Janeiro a Dezembro 2021 

80 exclusões 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

 

 

Mensalmente 

 

 

Concluído 

 Exoneração de Cargo 

Comissionados Exclusivo 

 Retirar da folha de 

pagamento os 
servidores 

comissionados 
exclusivos 

 

 Janeiro a Dezembro 2021 

03 exclusões 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 

 Promoção e Progressão 

Funcional dos servidores 

 Alterar o vencimento 
dos servidores em 
face da ocorrência. 

 Janeiro a Dezembro 2021 
 

404 inclusões 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 
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AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

ESTÁGIO 

ATUAL 
VALOR FONTE 

 

 Exclusão de Gratificação 
de Representação 

 Retirar da folha de 

pagamento  os 
professores efetivos 

exonerados das 

funções de pró- 
reitores. 

 

 Janeiro a Dezembro 2021 

01 exclusão 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

 

 

Mensalmente 

 

 

Concluído 

 Inclusão de Insalubridade  Implantar a vantagem 

para os servidores 
lotados em locais 

insalubres, conforme 

laudo pericial. 

 Janeiro a Dezembro 2021 
 

11 inclusões 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 

 Exclusão de Insalubridade  Retirar a vantagem dos 

servidores que saíram 

dos locais insalubres 

 Janeiro a Dezembro 2021 
 

03 exclusões 

 
------- 

 
------- 

 
Mensalmente 

 
Concluído 

 Retiradas de servidores 

temporários. 

 Manter a regularidade 

do prazo dos contratos. 
 Janeiro a Dezembro 2021 

80 exclusões 
------- -------- Mensalmente Concluído 

 Inclusão de auxílio 

transportes.(média anual) 

 Atender à necessidade 

de locomoção dos 
servidores. 

 Janeiro a Dezembro 2021 

 

06 beneficiados 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 

 Inclusão de Docentes  Incluir em folha 

servidores efetivos 
nomeados 

 Janeiro a Dezembro 2021 

09 docentes 

 

------- 

 

------- 

 

Mensalmente 

 

Concluído 
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AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

ESTÁGIO 

ATUAL 
VALOR FONTE 

 

 Exclusão de Efetivo  Retirar da folha os 

efetivos que pedem 
exoneração e 

aposentadoria 

 Janeiro a Dezembro 2021 

07 efetivos 

 

------- 

 

------- 

 

Mensalmente 

 

Concluído 

 

 Preenchimento de 

cadastros de folha de 

pagamento.(média 

anual) 

 

 Incluir ou alterar 
dados dos servidores 

e/ou professores. 

 

 Em media 13 cadastros por 
mês. 

 

 

 

 
-------- 

 

 

 

 
-------- 

 

 

 
Mensalmente 

 

 

 
Concluído 

 Emissão de Declarações de 
Contribuição 
Previdenciária 

 Atender a solicitação 
dos servidores que 
contribuem pro INSS 

 Janeiro a Dezembro 2021 
 

36 declarações 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 
 

Mensalmente 

 
 

Concluído 

 

Teresina (PI), 29 de março de 2022. 



 

 
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Divisão de Material e Patrimônio - DMP 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( MATERIAIS DE Compra de materiais para Utilizacao de 12 Suprimento R$ 60.000,00 Jan/2021 a Processos concluidos 

Infraestrutura) C0NSUM0 e atendimento de demandas suprimentos   para   compra de Fundos (Suprimento de Dez/2021   

 SERVIC0S  urgentes da UESPI e de materiais de expediente,  Fundos -    

   pequenos servicos. limpeza, refrigeracao,  ALM0XARIFAD0    

    eletricos, servicos e demais  )    

    necessidades da Uespi,      

    campi de Teresina.(01/2021      

    a 12/2021)      

Administrativa( C0NFECCA0 DE Confeccao   de   0rdens   de 10 0rdens de Fornecimento Recurso e Convenio Jan/2021 a Sendo realizado 

Infraestrutura) 0RDEM DE Fornecimento para feitas Tesouro 808460/2014 Dez/2021   

 F0RNECIMENT0 aquisicao de Materiais de   FNDE    

  Consumo e Materiais       

  Permanentes       
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Administrativa( AQUISICA0 DE Aquisicao de materiais de Processos gerados com Convenio Convenio Jan/2021 a Processos em tramitacao: 

Infraestrutura) BENS  consumo e materiais pedido de Licitacao para  Federal nÂº Dez/2021  Pregoes ainda nao 

   permanentes para aquisicao de bens de  903113/20;   realizados  

   atendimento das demandas consumo e permanentes:  Convenio     

   da instituicao 00089.001467/2021-87 -  Federal nÂº     

    Material de Construcao;  903111/2020;     

    00089.001475/2021-23 -  Recurso do     

    Material de Expediente;  Tesouro;     

    00089.003348/2021-69 -  Convenio     

    Eletroeletronicos;  Federal nÂº     

    00089.014483/2021-30 - Ar  808460/2014.     

    condicionado e       

    bebedouros.       

Administrativa( D0ACA0 DE Doacao de bens inserviveis Ampliacao de espaco no Sem Sem Recurso Maio/2021 Acao concluida 

Infraestrutura) INSERVIVEIS  da Universidade para galpao do Patrimonio para Recurso    

   SEADPREV/PI recepcao de novos bens.     

Administrativa( ALM0XARIFAD0 Fornecimento   de   material Atendimento das Sem Sem Recurso Jan/2021 a Sendo realizado 

Infraestrutura)  de expediente para os requisicoes dentro da Recurso  Dez/2021   

  campi da UESPI disponibilidade dos      

   materiais em estoque       

Administrativa( PATRIM0NI0 Fornecimento de bens Atendimento das Sem Sem Recurso Jan/2021 a Sendo realizado 

Infraestrutura)  permanentes para atender solicitacoes realizadas Recurso  Dez/2021   

  as demandas de todos os pelos setores por meio de      

  setores dos campi da processos no SEI atraves      

  UESPI dos Termos de      

   Responsabilidade.      
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Administrativa( BANC0 DE Realizar pesquisa de preco 77 cotacoes realizadas no Recurso R$ AG0ST0/2021 A Em andamento 

Gestao) PREC0  para auxiliar na Sistema Tesouro 9.875,00(valor DEZ/2021   

   formalizacao de processos   da licenca anual)    

   de pregao, adesao,       

   dispensa, renovacao de       

   contratos, pedidos de       

   convenios, e etc.       
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2021 

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS – DAOS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS SITUAÇÃO 

 

 
 

 Realizar os procedimentos 

admissionais para servidores, 

professores e técnicos e 

comissionados exclusivos; 

 Admissão de Professores e 

Técnicos Efetivos e Cargos 

Comissionados Exclusivos; 

 

 Professores Admitidos – 09 

 Comissionados Exclusivos - 05 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES REALIZADAS 

2021 

 Encaminhar ao arquivo todos os 

documentos dos servidores para 

abertura de prontuários e seu 
arquivamento. 

 

 Abrir pastas individuais para cada 

servidor. 

 

 Prontuários atualizados para 

consultas. 

 Instruir processos de: Contagem 

de Tempo de Serviço, Licença 

Prêmio, Licença Capacitação, 

Licença Sem Vencimento e 

solicitações diversas. 

 Informar situação funcional dos 

interessados, observando sempre o 

embasamento legal e dando o 

devido direcionamento. 

 

 Em média 1113 despachos 

 Licença Prêmio/Capacitação – 05 

 Licença sem vencimento - 02 

 

 Encaminhar processos de licença 

médica e licença maternidade ao 

CIASPI. 

 
 

 Concessão de licenças. 

 Licença Médica - 66 

 Licença Maternidade – 15 

 Licença Paternidade - 02 

 Horário Especial – 12 

 Remoção - 08 

 

 Instruir e encaminhar processos de 

exoneração, vacância, 

aposentadoria. 

 

 Informar a situação funcional dos 

interessados e encaminhar os 

processos a SEAD para os trâmites 

legais. 

 Exoneração Professores - 01 

 Exoneração Técnicos – 07 

 Aposentadoria Prestadores - 01 

 Aposentadoria – Técnicos – 01 

 

AÇÕES REALIZADAS 

2021 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2021 

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS – DAOS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS SITUAÇÃO 

 
   Aposentadoria Docentes - 07 

 Falecidos - 05 

 Vacância Professores – 01 

 Vacância Técnicos – 00 

 

 

 

 

AÇÕES REALIZADAS 

2021 

 
 Instruir processos de promoção e 

progressão e alteração de regime 

de trabalho. 

 
 

 Informar a situação funcional para 

auxiliar a análise da CPPD. 

 Progressões docentes – 93 

 Promoções docentes – 57 

 Alteração de Regime de Trabalho 

docentes – 34 

 Promoção/Progressões técnico - 

218 

 Acompanhar e manter atualizados 

os sistemas usados na divisão. 

 Manter atualizados os sistemas: 

RHWEB, SIAPI. 
 Dados sempre atualizados. 

 Acompanhar o sistema de ponto 

eletrônico, cadastrar, solicitar 

excluir de servidores, atualização 

diária de justificativas de faltas, 

emitir frequências manuais e 
enviar aos Campi/Núcleo. 

 Controlar as frequências dos 

servidores efetivos, prestadores de 

serviço e comissionados exclusivo 

através do ponto eletrônico e das 

frequências manuais. 

 

 Gerenciamento e controle das 

frequências do ponto eletrônico e 

manuais. 

 Emitir escala de férias anual, 

expedir notificações férias 

mensais, controlar períodos 

aquisitivos de férias, bem como 

todos os tipos de afastamentos. 

 
 Controlar os períodos de férias dos 

servidores. 

 Quantidade de servidores 

efetivos, prestadores de serviço e 

prestadores de serviço afastados 

para férias - 

 Emitir comunicados aos  Comunicar oficialmente os  



 

60  

 
 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2021 

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS – DAOS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS SITUAÇÃO 

 

interessados sobre suas 

solicitações através de ofício e e- 

mail. Emitir Declarações e 

Certidões. 

interessados sobre suas 

solicitações. 
 Comunicados – 103 

 Declaração – 25 

 Certidão - 15 

 

 
 Emitir relatórios diversos. 

  Controlar todos os dados sobre os 

servidores, através de planilhas 

manuais pois não dispomos de um 

sistema de pessoal. 

 Atualização através de planilhas 

manuais. 

  Encaminhar documentos a seção 

de arquivo. 

 Manter os prontuários dos 

servidores atualizados. 
 Prontuários Atualizados 

 Instruir todos os processos de 

aposentadoria. 

 Formalizar os processos de 

aposentadoria no sistema 

SISPREV. 

 

 Servidores aposentados. 
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 RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL 

 SETOR DE PROTOCOLO GERAL - SPG 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
TIPO NOME 

Administrativa 

(Gestão) 

Recebimento e 

autuação em processo 

de caráter interno e 

externo. 

Formalizar as ações 

administrativas de 

âmbito interno e as 

solicitações gerais e de 

pagamento 

interno/externo. 

Processos gerados 

no período: 743 

Processos com 

tramitação no 

período: 1.082 

Processos com 

andamento fechado 

na unidade ao final 

do período: 1.081 

Processos com 

andamento aberto na 

unidade ao final do 

período: 1 

Documentos 

gerados no período: 

1.773 

Documentos 

externos no período: 

1.527 

Sem Recurso _ 2021 Concluído 
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Administrativa 

(Gestão) 

Recepção e 

distribuição de 

correspondências e 

Permite comunicação 

entre os diversos órgãos 

da administração pública 

37 correspondências 

ou processo 

recebidos da 

Sem Recurso _ 2021 Concluído 
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 processos via malote 

oficial/SEADPREV. 

 SEADPREV     

Administrativa 

(Gestão) 

Recebimento, 

conferencia e 

distribuição de 

correspondências e 

encomendas diversas 

via Empresa de 

Correios. 

Permitir comunicação 

entre as diversas 

unidades externas desta 

IES, bem como, outras 

instituições a 

comunidade como um 

todo. 

272 

Correspondências 

Sem Recurso _ 2021 Concluído 

 

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO - DD 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
TIPO NOME 

Administrativa 

(Gestão) 
Manutenção e 

controle do arquivo 

permanente de 

prontuários de 

servidores e 

professores: 

aposentados, 

falecidos, exonerados, 

comissionados e PDV 

0rganizar e arquivar de 

forma acessível para 

consultas do DGP. 

Facilidade e 

rapidez no 

atendimento aos 

interessados. 

Sem Recurso Sem 

custos 
Ano de 2021 Concluído 
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Administrativa 

(Gestão) 

Acompanhamento, 

fiscalização e emissão 

de relatórios relativos 

Acompanhar, fiscalizar e 

emitir relatórios relativos 

a execução contratual 

Serviços prestados 

satisfatoriamente 

pela ECT. 

Sem Recurso Sem 

custos 

Ano 2021 Concluído 
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 a execução contratual 

celebrado entre 

FUESPI e ECT 

celebrado entre FUESPI e 

ECT pelo sistema SEI. 

     

Administrativa 

( Gestão) 
Manutenção e 

controle do arquivo 

permanente de 

processos encerrados 

recebidos da 

REIT0RIA 

0rganizar e arquivar de 

forma acessível para 

consultas internas. 

Facilidade e 

rapidez no 

atendimento aos 

interessados. 

Sem Recurso Sem 

custos 
Ano de 2021 Concluído 

Administrativa 

( Gestão) 
0rganização e 

controle do Diário 

0ficial do Estado 

0rganizar, encadernar e 

arquivar de forma 

acessível para consultas 

internas. 

Facilidade e 

rapidez no 

atendimento aos 

interessados 

Sem Recurso Sem 

custos 
Ano de 2021 Concluído 

Administrativa 

( Gestão) 

Envio e controle de 

Correspondência 

nacional e 

internacional via 

correios - UESPI/ 

NEAD 

Controlar e quantificar as 

correspondências para 

mensurar despesas junto 

aos Correios e Telégrafos 

Correspondências 

enviadas pela 

UESPI, NEAD. 

Sem Recurso Sem 

custos 

Ano de 2021 Andamento de 

formalização 

de novo 

contrato 

Administrativa 

( Gestão) 

Recebimento e 

autuação em 

processos de caráter 

interno e externo. 

Permite comunicação 

entre as diversas unidades 

desta IES 

Processos gerados 

no período: 4 

Processos com 

tramitação no 

período: 42 

Processos com 

andamento fechado 

na unidade ao final 

Sem Recurso Sem 

custos 

Ano de 2021 Concluído 
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   do período: 42 

Documentos 

gerados no 

período: 16 

Documentos 

externos no 

período:18 

    

DIVISÃO DE ASSISTÊMCIA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS - DAOS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
TIPO NOME 

Administrativa Realizar os Admissão de Professores e Professores 

Admitidos – 09 

Comissionados 

Exclusivos - 05 

      2021 AÇÕES 

( Gestão) procedimentos 

admissionais para 

Técnicos Efetivos e 

Cargos Comissionados 

   REALIZADAS 
2021 

 servidores, Exclusivos;     

 professores e técnicos      

 e comissionados      

 exclusivos;      

Administrativa Encaminhar ao Abrir pastas individuais Prontuários       2021 AÇÕES 

( Gestão) arquivo todos os 

documentos dos 
para cada servidor. atualizados para 

consultas. 

   REALIZADAS 
2021 

 servidores para       

 abertura de       

 prontuários e seu       

 arquivamento.       
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Administrativa 

( Gestão) 

Instruir processos de: 

Contagem de Tempo 

de Serviço, Licença 

Prêmio, Licença 

Capacitação, Licença 

Sem Vencimento e 

solicitações diversas. 

Informar situação 

funcional dos 

interessados, observando 

sempre o embasamento 

legal e dando o devido 

direcionamento. 

Em média 1113 

despachos 
Licença 
Prêmio/Capacitação – 
05 

Licença sem 

vencimento - 02 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021 

Administrativa 

( Gestão) 
Encaminhar processos 

de licença médica e 

licença maternidade 

ao CIASPI. 

Concessão de licenças. Licença Médica - 66 

Licença 

Maternidade – 15 

Licença Paternidade 

- 02 

Horário Especial – 

12 

Remoção - 08 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021 
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Administrativa 

( Gestão) 

Instruir e encaminhar 

processos de 

exoneração, vacância, 

aposentadoria. 

Informar a situação 

funcional dos interessados 

e encaminhar os processos 

a SEAD para os trâmites 

legais. 

Exoneração 

Professores - 01 

Exoneração 

Técnicos – 07 

Aposentadoria 

Prestadores - 01 

Aposentadoria – 

Técnicos – 01 

Aposentadoria 

Docentes - 07 

Falecidos - 05 

Vacância 

Professores – 01 

      2021 AÇÕES 

REALIZADAS 

2021. 
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   Vacância Técnicos – 

00 

    

Administrativa 

( Gestão) 
Instruir processos de 

promoção e 

progressão e alteração 

de regime de trabalho. 

Informar a situação 

funcional para auxiliar a 

análise da CPPD. 

Progressões 

docentes – 93 

Promoções docentes 

– 57 

Alteração de 

Regime de Trabalho 

docentes – 34 

Promoção/Progressõ 

es técnico - 218 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021. 

Administrativa 

( Gestão) 

Acompanhar e manter 

atualizados os 

sistemas usados na 

divisão. 

Manter atualizados os 

sistemas: RHWEB, 

SIAPI. 

Dados sempre 

atualizados. 

      2021 AÇÕES 

REALIZADAS 
2021. 

Administrativa 

( Gestão) 
Acompanhar o 

sistema de ponto 

eletrônico, cadastrar, 

solicitar excluir de 

servidores, 

atualização diária de 

justificativas de faltas, 

emitir frequências 

manuais e enviar aos 

Campi/Núcleo. 

Controlar as frequências 

dos servidores efetivos, 

prestadores de serviço e 

comissionados exclusivo 

através do ponto 

eletrônico e das 

frequências manuais. 

Gerenciamento e 

controle das 

frequências do ponto 

eletrônico e 

manuais. 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021. 
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Administrativa 

( Gestão) 

Emitir escala de férias 

anual, expedir 

notificações férias 

mensais, controlar 

períodos aquisitivos 

de férias, bem como 

todos os tipos de 

afastamentos. 

Controlar os períodos de 

férias dos servidores. 

Quantidade de 

servidores efetivos, 

prestadores de 

serviço e prestadores 

de serviço afastados 

para férias 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021. 

Administrativa 

( Gestão) 

Emitir comunicados 

aos interessados sobre 

suas solicitações 

através de ofício e e- 

mail. Emitir 

Declarações e 

Certidões. 

Comunicar oficialmente 

os interessados sobre suas 

solicitações. 

Comunicados – 103 

Declaração – 25 

Certidão - 15 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021. 

Administrativa 

( Gestão) 

Emitir relatórios 

diversos. 

Controlar todos os dados 

sobre os servidores, 

através de planilhas 

manuais, pois não 

dispomos de um sistema 

de pessoal. 

Atualização através 

de planilhas 

manuais. 

      2021 AÇÕES 

REALIZADAS 

2021. 

Administrativa 

( Gestão) 

Encaminhar 

documentos a seção 

de arquivo. 

Manter os prontuários dos 

servidores atualizados. 

Prontuários 

Atualizados 

      2021 AÇÕES 
REALIZADAS 

2021. 

Administrativa 

( Gestão) 
Instruir todos os 

processos de 

aposentadoria. 

Formalizar os processos 

de aposentadoria no 

sistema SISPREV. 

Servidores 

aposentados. 
      2021 AÇÕES 

REALIZADAS 
2021. 
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DIVISÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - DST 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( 

Pessoal) 

Contratos de 

professores 

substitutos 

VIGENTES 

Emissão de minutas, 

acompanhar as vigências 

contratuais, emitir 

relatórios, enviar os 

ofícios de apresentação, 

encaminhar as matriculas, 

cadastrar os dados 

funcionais... 

Quantitativo de 

professores 

substituto 95, em 

janeiro de 2021, 

Recurso 

Tesouro 

Estadual Janeiro de 2021 Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Prorrogação de 

Contrato 

Acompanhar as vigências 

contratuais, assim como 

solicitar aos 

Campi/Centros que 

providencie as renovações 

se necessários... - Conferir 

documentação 

comprobatória referente 

ao contrato do 

professor(a) a ser 

renovado... 

75 Renovações Recurso 

Tesouro 

Estadual Fevereiro a 

maio/2021 

Concluído 
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Administrativa( 

Pessoal) 

Contratações de 

Professores 

Emissão de minutas, 

acompanhar as vigências 

contratuais, emitir 

141 Contratações Recurso 

Tesouro 

Estadual Novembro a 

dezembro /2021 

Concluído 
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  relatórios, enviar os 

ofícios de apresentação, 

encaminhar as matriculas, 

cadastrar os dados 

funcionais.... 

     

Administrativa( 
Pessoal) 

Rescisões ou saída 

por termino de 

contrato 

Atualizar no SIDDD as 

contratações e rescisões a 

pedido, por termino de 

contrato e/ou 

conveniência 

administrativa. 

95 Rescisões Recurso 
Tesouro 

Estadual Janeiro a 

dezembro de 

2021 

Concluído 

DIVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE - DMC 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
TIPO NOME 

Administrativa( 

Pessoal) 

Retorno de 

servidores efetivos 

Reimplantar em folha de 

pagamento os servidores 

que estavam afastados 

(disposição, licença sem 

remuneração e outros) 

De Janeiro a 
Dezembro de 
2021: 
01 servidor 

----    Mensalmente Concluído 
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Administrativa( 

Pessoal) 

Inclusões de 

servidores 

temporários 

Implantar em folha de 

pagamento os professores 

contratados 

temporariamente 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

141 Inclusões 

      Mensalmente Concluído 
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Administrativa( 

Pessoal) 

Substituição Substituir 

temporariamente os chefes 

de departamento e setores 

em razão de afastamento 

para gozo licenças 

superiores a 30 dias 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

Não houve 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Nomeação de Cargo 

Comissionados e 

função gratificada 

Implantar em folha de 

pagamento os servidores 

efetivos nomeados para o 

exercício de funções 

comissionadas e 

gratificadas. 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

136 Nomeações e 

Designações 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Inclusão de 

Gratificação 

Representação 

Implantar em folha de 

pagamento os professores 

efetivos nomeados para o 

exercício das funções de 

pró-reitores. 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

01 inclusão 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Nomeação de Cargo 

Comissionados 

Exclusivo 

Implantar em folha de 

pagamento os servidores 

não efetivos para o 

exercício de funções 

comissionadas 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

05 inclusões 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Exoneração de 

Cargo 

Comissionados e 

funções gratificadas 

Retirar da folha de 

pagamento os servidores 

efetivos nomeados para o 

exercício de funções 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

80 exclusões 

      Mensalmente Concluído 
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  comissionadas e 

gratificadas 

     

Administrativa( 

Pessoal) 

Exoneração de 

Cargo 

Comissionados 

Exclusivo 

Retirar da folha de 

pagamento os servidores 

comissionados exclusivos 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

03 exclusões 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Promoção e 

Progressão 

Funcional dos 

servidores 

Alterar o vencimento dos 

servidores em face da 

ocorrência. 

Janeiro a 

Dezembro 2020 

 

406 inclusões 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal) 

Exclusão de 

Gratificação de 

Representação 

Retirar da folha de 

pagamento os professores 

efetivos exonerados das 

funções de pró-reitores. 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

01 exclusão 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 
Pessoal) 

Inclusão de 
Insalubridade 

Implantar a vantagem para 

os servidores lotados em 

locais insalubres, 

conforme laudo pericial. 

Janeiro a 
Dezembro 2021 

 

11 inclusões 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal 

Exclusão de 

Insalubridade 

Retirar a vantagem dos 

servidores que saíram dos 

locais insalubres 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

03 exclusões 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal 

Retiradas de 

servidores 

Manter a regularidade do 

prazo dos contratos. 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

      Mensalmente Concluído 
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 temporários.  80 exclusões     

Administrativa( 

Pessoal 

Inclusão de auxílio 

transportes. (média 

anual) 

Atender à necessidade de 

locomoção dos servidores. 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

 

06 beneficiados 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal 

Inclusão de 

Docentes 

Incluir em folha 

servidores efetivos 

nomeados 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

09 docentes 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal 

Exclusão de efetivo Retirar da folha os 

efetivos que pedem 

exoneração e 

aposentadoria 

Janeiro a 

Dezembro 2021 

07 efetivos 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 

Pessoal 

Preenchimento de 

cadastros de folha 

de pagamento(média 

anual) 

Incluir ou alterar dados 

dos servidores e/ou 

professores 

Em media 13 

cadastros por mês 

      Mensalmente Concluído 

Administrativa( 
Pessoal 

Emissão de 

Declarações de 

Contribuição 

Previdenciária 

Atender a solicitação dos 

servidores que contribuem 

para o INSS 

Janeiro a 
Dezembro 2021 

36 declarações 

      Mensalmente Concluído 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: DIVISÃO DE SERVIÇOS 

GERAIS 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Reforma do CCA Melhorar   o   ambiente   de melhoria dos ambientes de Suprimento suprimento de 2021 Em andamento 

Infraestrutura)  trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos fundos    

  docentes, discentes e       

  comunidade em geral.       

Administrativa( Reforma do Melhorar   o   ambiente   de Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) banheiro do trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos Fundos    

 CCHL  docentes, discentes e       

   comunidade em geral.       

Administrativa( Reforma dos Melhorar   o   ambiente   de Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) banheiros do trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos Fundos    

 Piraja  docentes, discentes e       

   comunidade em geral.       

Administrativa( Reforma dos Melhorar   o   ambiente   de Melhoria no ambiente de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) banheiros dos trabalho para tecnicos, trabalho    de Fundos Fundos    

 Professores da docentes e discentes.          

 Coordenacao   de           

 Educacao Fisica           
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Administrativa( Reforma do CTU Melhorar o ambiente   de Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Em andamento 

Infraestrutura) ( pintura trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos Fundo    

 construcao de docentes, discentes e       

 banheiros novos, comunidade em geral.       

 parte   eletrica   e        

 cobertura do teto)        

Administrativa( Colocacao de Melhorar o ambiente   de Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) pisos   das   salas trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos Fundo    

 de aula  do  setor docentes, discentes e       

 17 coordenacao comunidade em geral.       

 de educacao        

 fisica        

Administrativa( Reforma do Melhorar o ambiente   de Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) Centro de trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos Fundo    

 Convivencia do docentes, discentes e       

 CCSA comunidade em geral.       

Administrativa( Colocacao de Melhorar o ambiente   de Melhoria do ambientes Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) piso da sala de trabalho para tecnicos,  de Fundos Fundo    

 aula do CCN docentes, discentes e       

  comunidade em geral.       

Administrativa( Construcao do Melhorar o ambiente   de Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) espaco do trabalho para tecnicos, trabalho de Fundos Fundo    

 CEJUS  -   Clovis docentes, discentes e       

 Moura comunidade em geral.       

Administrativa( Reforma dos Melhorar o ambiente para Melhoria nos ambientes Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) Banheiros do docentes, discentes e  de Fundos fundo    

 CCN comunidade em geral.       
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Administrativa( Construcao e Melhorar o ambiente para Melhoria nos ambientes de Suprimento Suprimento de 2021 Concluido 

Infraestrutura) reforma na casa os discentes e comunidade trabalho de Fundos Fundo    

 de forca, com em geral       

 colocacao de        

 novos        

 equipamentos        

 solicitados pela        

 Equatorial        



8
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Divisão de Seleção e Treinamento - DST 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Contratos de Emissao de minutas, Quantitativo de professores Recurso Estadual Janeiro de 2021 concluido 

Pessoal) professores  acompanhar   as   vigencias substituto 95, em janeiro de Tesouro    

 substitutos  contratuais , emitir 2021,     

 VIGENTES.  relatorios, enviar os oficios      

   de apresentacao,      

   encaminhar as matriculas,      

   cadastrar os dados      

   funcionais...      

Administrativa( Prorrogacao de Acompanhar as vigencias 75 Renovacoes Recurso Estadual Fevereiro a Concluido 

Pessoal) Contrato  contratuais, assim como  Tesouro  maio/2021   

   solicitar aos Campi/Centros       

   que providencie as       

   renovacoes se       

   necessarios...       

   - Conferir documentacao       

   comprobatoria referente ao       

   contrato do professor(a) a       

   ser renovado...       



8

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( Contratacoes de -Emissao de minutas, 141 Contratacoes Recurso Estadual Novembro a Concluido 

Pessoal) Professores  acompanhar   as   vigencias  Tesouro  dezembro /2021  

   contratuais, emitir       

   relatorios, enviar os oficios       

   de apresentacao,       

   encaminhar as matriculas,       

   cadastrar os dados       

   funcionais....       

Administrativa( Rescisoes ou Atualizar no SIDDD as 95 Rescisoes Recurso Estadual Janeiro a Concluido 

Pessoal) saida por termino contratacoes e rescisoes a  Tesouro  dezembro de  

 de contrato pedido, por termino de    2021   

  contrato e/ou conveniencia       

  administrativa.       
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

SETOR: Seção de Protocolo Geral 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Recebimento e Formalizar as acoes Processos gerados no Sem - 2021 Concluido 

Gestao) autuacao em administrativas   de   ambito periodo: 743 Recurso    

 processo de interno   e   as solicitacoes Processos com tramitacao     

 carater interno e gerais e de pagamento no periodo: 1.082     

 externo. interno/externo. Processos com andamento     

   fechado na unidade ao final     

   do periodo: 1.081     

   Processos com andamento     

   aberto na unidade ao final     

   do periodo: 1     

   Documentos gerados no     

   periodo: 1.773     

   Documentos externos no     

   periodo: 1.527     

Administrativa( Recepcao e Permite comunicacao entre 37 correspondencias ou Sem - 2021 Concluido 

Gestao) distribuicao de os diversos orgaos da processos recebidos da Recurso    

 correspondencias administracao publica. SEADPREV     

 e processos via       

 malote       

 oficial/SEADPRE       

 V.       
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Administrativa( Recebimento, Permitir comunicacao entre 272 Correspondencias. Sem - 2021 Concluido 

Gestao) conferencia e as diversas unidades  Recurso    

 distribuicao de externas desta IES, bem      

 correspondencias como, outras instituicoes a      

 e encomendas comunidade como um todo.      

 diversas via       

 Empresa de       

 Correios.       



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 
 
 

PROCURADORA INSTITUCIONAL/CPA – CAMPUS TORQUATO NETO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

 - Oferecer informações detalhadas sobre a O Censo da Educação Superior integra    

Censo da Educação Superior situação atual dos Campi no tocante à as estatísticas oficiais do Setor    

 docência: professores e alunos, as grandes Educacional, servindo como termômetro Sem recurso 03 de março a 17 Executado 
 tendências do MEC quanto à comunidade de alertas   oficiais   de   aplicação   de  de outubro de  

 acadêmica e à sociedade em geral. recursos públicos, e tornando-se uma  2021  

  imensa fonte   oficial   de   estudos   e    

  pesquisas para os agentes do setor em    

  suas tomadas de decisão.    

 

Sistema E-mec 

 
- Manter atualizadas as informações da 

Instituição e Cursos da Educação Superior. 

 
Atualização dos dados referentes aos 

cursos e da IES. 

 

Sem recurso 

Janeiro a 

Dezembro de 

2021 

 

Executado 

 

 
Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) 

- Deslocamento de docente das áreas de 

licenciatura: Ciências Biológicas, Ciências 

Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, 

Geografia, História, Letras – Inglês, Letras 
– Português, Matemática, Pedagogia e 

Química; E das áreas de bacharelado: 

Ciência da Computação, Ciências 

Biológicas e Educação Física. 

-   Reunião    técnicas    com    docentes    e 

 
 

 
Todos os Campi onde os cursos citados 

foram ofertados. 

 
 

 
Sem recurso 

 
 

 
15 de julho a 31 

de dezembro de 

2021 

 
 

 
Executado 

 discentes para sensibilizar e orientar sobre a     

 importância do ENADE e tirar dúvidas dos     

 Diretores, Coordenadores, Técnicos e     

 Discentes, quanto ao ENADE/2021.     
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS PEDAGÓGICOS - DAP 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Celebracao de 

convenios 

Contactar com empresas e 

outras instituicoes, 

objetivando  firmar 

convenios para o estagio 

supervisionado obrigatorio. 

Ampliacao do numero de 

Empresas Conveniadas 

Emenda - 2021 Cerca de 180 novas 

Empresas Conveniadas 

Ensino Programa de 

Monitorias 

Remuneradas 

Selecionar os alunos dos 

cursos de graduacao para o 

Programa de Monitoria. 

Selecao de: 

367 Monitores 

remunerados + Monitores 

nao remuneradas 

Recurso 

Tesouro 

R$ 440.400,00 Periodo letivo 

2020.2 

Concluida 

Ensino Programa de 

Monitorias 

Remuneradas  e 

Nao 

Remuneradas 

Selecionar os alunos dos 

cursos de graduacao para o 

Programa de Monitoria. 

Selecao de 400 Monitores 

remunerados e Nao 

remuneradas (vagas 

abertas) 

Recurso 

Tesouro 

480.000,00 Periodo letivo 

2021.1 

Em andamento 

Ensino Elaboracao de 

Folhas 

pagamento para 

bolsistas do 

Programa de 

Monitoria 

Remunerada 

Solicitar o pagamento dos 

Monitores selecionados para

 a Monitoria 

remunerada 

Efetivacao de pagamento 

de 100% das bolsas da 

monitoria remunerada 

Sem 

Recurso 

- Abril a Agosto de 

2021 

Concluida 
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Ensino Acompanhament 

o das atividades 

relacionadas ao 

Programa de 

Monitoria. 

Dar suporte a Professores 

e Monitores quanto a acao. 

Satisfatorio Sem 

Recurso 

- Abril a Agosto de 

2021 

Concluida 

Ensino Atualizar junto a 

DTIC a de 

Renovacao de 

Reconhecimento 

de Cursos junto 

ao Conselho 

Estadual de 

Educacao/CEE-P 

I   e 

acompanhament 

o dos processos 

Manter atualizada a de 

Renovacao de 

Reconhecimento de Cursos 

junto ao Conselho Estadual 

de Educacao/CEE-PI e 

acompanhamento dos 

processos 

Renovacao de 

Reconhecimento de Cursos 

junto ao Conselho Estadual 

de Educacao/CEE-PI e 

acompanhamento dos 

processos atualizadas no 

Site. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Em Andamento constante 

Ensino Assistencia aos 

Coordenadores 

na reformulacao 

dos Projetos 

Pedagogicos  do 

Curso - PPC 

Acompanhar a 

reformulacao dos Projetos 

Pedagogicos dos Cursos 

Cursos de Licenciaturas, 

bacharelados, NEAD e 

PARF0R 

Sem 

Recurso 

- 2021 Em Andamento 

Ensino Emissao  de 

Portarias para os 

alunos que 

participaram do 

Programa de 

Monitoria 

Autorizar os candidatos a 

assumirem as referidas 

Monitorias 

Emissao de: 

367 portarias remuneradas 

Sem 

Recurso 

- Setembro de 

2021 

Concluida 
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Ensino Assinatura de 

termos  de 

compromisso do 

estagio 

supervisionado 

obrigatorio nos 

cursos de 

licenciatura e 

bacharelado. 

Formalizar a concessao do 

estagio mediante o termo 

de convenio celebrado 

entre a instituicao 

concedente/empresa e o 

estagiario com a 

interveniencia da UESPI 

nos cursos de licenciatura e 

bacharelado. 

Termos de Compromisso 

Assinados dos Alunos 

Matriculados e 

Frequentando a Disciplina 

de Estagio. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Em Andamento constante, 

durante os periodos letivos 

Administrativa( 

Gestao) 

Solicitacao de 

Renovacao de 

Reconhecimento 

de Cursos junto 

ao Conselho 

Estadual de 

Educacao/CEE-P 

I   e 

acompanhament 

o dos processos. 

Avaliar o Curso, 

assegurando na sua 

conclusao, a emissao dos 

diplomas. 

Acompanhar os processos 

junto ao CEE/PI para 

garantir a maior fluencia dos 

mesmos. 

Encaminhamento e 

acompanhamento de 75 

Cursos de graduacao junto 

ao CEE/PI. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Demanda de fluxo continuo 

Administrativa( 

Gestao) 

Atualizar junto a 

DTIC a relacao de 

empresas 

conveniadas no 

site da UESPI 

Manter atualizada a relacao 

de empresas no site da 

UESPI. 

Empresas Conveniadas e 

Atualizadas no Site. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Em Andamento constante 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Departamento de Assuntos Acadêmicos 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Transferencia 

Intercampi 

0fertar mobilidade 

academica, na qual o 

discente, em curso de 

graduacao desta IES, 

podera transferir-se para 

outro campus desta 

Universidade. 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Colacao de grau Realizar momento solene 

aos graduados, apos ser 

concedida a outorga do 

grau pelo representante da 

Administracao Superior. 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Matricula Efetivar o vinculo do 

discente com a Instituicao, 

para que ele possa concluir 

seu curso. 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 
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Ensino Trancamento de 

matricula 

Permitir ao discente, 

mediante apresentacao de 

justa causa, o trancamento 

de matricula, podendo ser 

reaberta com nova 

justificativa no semestre ou 

na ocasiao de abertura do 

semestre subsequente. 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Reintegracao 0fertar ao discente uma 

forma de retorno ao seu 

curso apos a sua 

interrupcao. 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Arquivamento de 

diario 

- Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Aproveitamento 

de disciplina 

Realizar matricula curricular 

com aproveitamento de 

disciplinas equivalentes, 

ementas e carga horaria, 

cursadas em cursos de 

graduacao na Uespi e em 

outras IES, com 

reconhecimento de 

creditos. 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 
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Ensino Exame 

extraordinario 

Realizar exame 

extraordinario quando 

solicitado, ao discente 

regularmente matriculado, 

que obtiver 75% da carga 

horaria do curso, 50% do 

estagio pago, ausencia de 

reprovacoes por falta e/ou 

por nota, coeficiente de 

rendimento academico igual 

ou superior a 9,0 (nove). 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Segunda 

chamada de 

prova 

- Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 

Ensino Laurea 

Academica 

Conceder titulo honorifico 

sob a forma de certificado, 

ao aluno que apresentar 

melhor desempenho ao 

longo do curso, no aspecto 

de aprendizagem dos 

conteudos, programas de 

monitoria, pesquisa, 

extensao, bom 

comportamento e R.A maior 

ou igual a 9,0 (nove), que 

serao avaliados pela 

Coord. de cada curso 

Resultado alcancado com 

sucesso 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

marco de 2022 

Executado 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – EDUCAÇÃO DO CAMPO/PRONERA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Renovação do convênio 

UESPI-PRONERA-INCRA 

Ofertar curso de Licenciatura Plena 

em Geografia para assentados e 

assentadas da Reforma Agrária no 

estado do Piauí. 

Convênio renovado até 

2022 

Não se aplica 2021 Em andamento 

Oferta do curso de Licenciatura 

Plena em Geografia para 

assentados e assentadas da 

Reforma Agrária no estado do 

Piauí 

Atender à demanda de formação da 

população camponesa piauiense 

Realização dos tempos 

aula e comunidade 07 e 

08 

R$ 321.676,00 2021 Em andamento 

Oferta do curso de Bacharelado 

em Agronomia para assentados 

e assentadas da Reforma 

Agrária no estado do Piauí 

Atender à demanda de formação da 

população camponesa piauiense 

Colação de grau 

realizada 

Não se aplica 2021 Atendimento a 

estudantes 

retardatários em 

andamento 

Oferta de Curso de 

especialização para 
profissionais que atuam com 

educação do campo e pedagogia 

da alternância 

Atender à demanda de formação 

profissionais que atuam com 
educação do campo e pedagogia da 

alternância no Piauí. 

Renovação do Termo de 

cooperação AEFAPI- 
UESPI 

Não se aplica 2021 Em andamento 

 

OBS: ENTREGAR ATÉ 30/03/2022. 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 - SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Turma 1 – *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.1 Encerrado 
Preparatório Exame pessoas através dos idioma estudado;    

de Proficiência em cursos; *Recebimento de    

Espanhol *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     

 específico estudado     

Turma 1 – *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.2 Encerrado 
Compreensão de pessoas através dos idioma estudado;    

Textos Acadêmicos cursos; *Recebimento de    

em Espanhol *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     

 específico estudado     

Turma 1 – Práticas *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.2 Encerrado 
de Pronúncia em pessoas através dos idioma estudado;    

Espanhol cursos; *Recebimento de    

 *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     

 específico estudado     

Turma 1 – *Capacitar as *Aprendizagem no Sem recurso 2021.1 Encerrado 
Preparatório Exame pessoas através dos idioma estudado;    

de Proficiência em cursos; *Recebimento de    

Inglês *Aprender o certificado do curso    

 conhecimento     
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 específico estudado     
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Turma         1         – 
Compreensão de 
Textos Acadêmicos 
em Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 
*Aprender o 
conhecimento 
específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Práticas de 
Pronúncia em Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 
*Aprender o 
conhecimento 
específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Curso 
Básico de Libras 
Módulo 1 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 
*Aprender o 
conhecimento 
específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – 
Preparatório Exame 
de Proficiência em 
Espanhol 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – Práticas de 
Pronúncia em 
Espanhol 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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 *Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Recebimento de 
certificado do curso 

   

Turma 1 – 
Conversação em 
Espanhol 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Espanhol 
para Crianças (3 
turmas) 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – 
Preparatório Exame 
de Proficiência em 
Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 2 – Práticas de 
Pronúncia em Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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Turma 1 – 
Conversação em 
Inglês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Inglês para 
Crianças (3 turmas) 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – 
Preparatório Exame 
de Proficiência em 
Francês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Práticas de 
Pronúncia em 
Francês 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

 *Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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 *Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Recebimento de 
certificado do curso 

   

Turma 1 – Como 
Compreender Textos 
Acadêmicos em 
Português 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 

Turma 1 – Introdução 
à Revisão Textual em 
Português 

*Capacitar as 
pessoas através dos 
cursos; 

*Aprender o 
conhecimento 

específico estudado 

*Aprendizagem no 
idioma estudado; 
*Recebimento de 
certificado do curso 

Sem recurso 2021.2 Encerrado 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Dividão de Programas Socioculturais - DPSC 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Extensao C0RAL DA Desenvolver nos discentes, Publico/Plateia Recurso R$ 163.800,00 - janeiro a Ativo 

 UESPI  docentes, tecnicos da Imensuravel; Tesouro ano dezembro de  

   UESPI e comunidade em Resultados significativos -   2021   

   geral,   o   gosto   pela   arte ensaios e apresentacoes;      

   musical, participando Alunos, servidores e      

   coletivamente das praticas comunidade em geral.      

   artisticas em busca de ( 32 coristas )Â      

   alcancar o aperfeicoamento       

   de seus conhecimentos,       

   habilidades, atitudes e       

   potencialidades que sao       

   fatores importantes para o       

   process       

Extensao C0RP0-DE-DAN Desenvolver o gosto pela Publico/Plateia Recurso R$ 107.400,00 janeiro a Ativo 

 CA DE CAMPUS arte, em especial pela imensuravel; Tesouro â€“ ano dezembro de  

 PR0F. BARR0S danca com enfase na - Discentes, docentes,   2021   

 ARAUJ0 - PIC0S pesquisa historica do servidores   e   comunidade      

  folclore local. em geral.      

   ( 22 membros )      



10

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Extensao TEATR0Â CAHU 

AHAM 

Formar 

atores/multiplicadores, 

desenvolvendo processo de 

inclusao sociocultural em 

docentes, discentes e 

comunidade em geral. 

Publico/Plateia 

imensuravel; 

-Discentes, docentes, 

servidores e comunidade 

em geral. 

( 16 membros ) 

Recurso 

Tesouro 

R$ 

ano 

87.000,00   - aneiro 

dezembro 

2021 

a 

de 

Ativo 

Extensao R0GRAMA Estimular e apoiar o - Docentes coordenadores : Recurso R$ 290.400,00- fevereiro a encerrado 

 INSTITUCI0NAL desenvolvimento das acoes 66 Tesouro ano  dezembro de  

 DE B0LSAS EM extensionistas como pratica - Docentes colaboradores :    2021   

 EXTENSA0 â€“ academica e sociocultural, 82       

 PIBEU / Edital desenvolvidas pelos -Â Docentes colaboradores       

 PREX nÂº docentes,   e   tecnicos   da externosÂ : 23       

 018/2020Â UESPI, bem como ampliar - Discentes bolsistas : 66       

  conhecimentos nas - Discentes colaboradores       

  areasÂ ematicas de :Â 332       

  extensao e fortalecer a - Discentes       

  relacao ensino, pesquisa e colaboradoresÂ externos:       

  extensao 5       

   - Tecnicos:Â 6       

   - Colaboradores externos :       

   20       

   T0TAL GERAL       

   - Docentes - 171       

   - Discentes â€“ 403       

   - Tecnicos - 6       

   - Colaboradores Externos -       

   20       
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 
RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

 
SETOR: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação - PROP 

 
AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO FINANCEIRO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 
SITUAÇÃO ATUAL 

VALOR FONTE   

 

 

 

 

 

 
Programa Institucional 

a) Contribuir 

para a formação 

de recursos 
humanos para a 

pesquisa; 

b) Contribuir 

para a formação 
científica de 

recursos 

humanos que se 
dedicarão a 

qualquer 

atividade 

profissional; e 
c) Qualificar 

estudantes para 

ingressos nos 
alunos na Pós- 

Graduação e 

potencializar seu 
processo de 

formação. 

  

 

 

 

 
 

R$ 360.000,00 

(PIBIC/PIBIT/CNPq) 

 
R$ 624.000,00 

(PIBIC/PIBIT/UESPI) 

 
TOTAL: R$ 

984.000,00 

   

de Bolsas de Iniciação     

Científica – PIBIC     

Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

205 alunos 

contemplados 

CNPq/ 

UESPI 

Setembro de 2021 a 

agosto de 2022 
Em andamento 

em Desenvolvimento     

Tecnológico e     

Inovação (PIBITI)     

Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

Científica - Voluntário 

e Programa 

a) Contribuir 

para a formação 

de recursos 
humanos para a 
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Institucional de Bolsas 

de Iniciação em 

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Inovação - Voluntário 

pesquisa; 
b) Contribuir 

para a formação 

científica de 
recursos 

humanos que se 

dedicarão a 
qualquer 

atividade 

profissional; e 

c) Qualificar 
estudantes para 

ingressos nos 

alunos na Pós- 
Graduação e 

potencializar seu 

processo de 
formação. 

 

 

 

 

 

 

 
230 alunos 

contemplados 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
Setembro de 2021 a 

agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Em andamento 

 a) Divulgar os      

Encontro Anual de resultados das 723 participantes    Atividade finalizada 

Iniciação Científica: pesquisas  R$ 12.160,00 (UESPI) UESPI 01 a 03 de dezembro  

“XIII Simpósio de desenvolvidas pelos    de 2021  

Produção Científica e docentes, discentes e      

XII Seminário de técnicos da UESPI e      

Iniciação Científica” de outras IES,      

 vinculados ao      

 Programa de Bolsas de      

 Iniciação Científica      

 (PIBIC) e afins;      

 b) Contribuir      

 para o      

 desenvolvimento      

 de competências      

 necessárias à      

 pesquisa      

 acadêmica,      

 promovendo a      

 interação entre      
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 pesquisadores e 

alunos. 

     

 Promover a      

DINTER LETRAS qualificação do corpo 11 professores     

USP/UESPI docente em nível de atendidos - - Março a dezembro Em andamento 

 doutorado      

 Promover a      

DINTER EM 

EMFERMAGEM 

UFPI/UESPI 

qualificação do corpo 

docente em nível de 

doutorado 

05 professores 

atendidos 

 
- 

 
- 

 
Março a dezembro 

 
Em andamento 

 

 

 

Programa de Mestrado 

em Química 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
47 alunos 

matriculados 

  
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
08 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 144.000,00 

 

UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
04 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 72.000,00 

 

CNPq/UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

 

 

 

Programa de Mestrado 

Acadêmico em Letras 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
71 alunos 

matriculados 

 
 

- 

 
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
11 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 198.000,00 

 

UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

Pagar bolsas para 

estudantes 
10 discentes 

contemplados 

1.500,00 

Total: 180.000,00 

 

CNPq/UESPI 
 

Março a dezembro 
 

Em andamento 

 

PROFHISTÓRIA 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
20 alunos 

matriculados 

 
 

- 

 
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 
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PROFBIO 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
29 alunos 

matriculados 

 
 

- 

 
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

PROFMAT 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
13 alunos 

matriculados 

  
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

PROFLETRAS 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
18 alunos 

matriculados 

  
 

UESPI 

 
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

MPBIOTEC 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Stricto 

Sensu. 

 
14 alunos 

matriculados 

   
 

Março a dezembro 

 
 

Em andamento 

Programas de Pós- 

Graduação Lato Sensu 

Presencial 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Lato 

Sensu. 

 
 

560 alunos atendidos 

 
 

- 

  
 

Janeiro a dezembro 

 
 

Em andamento 

Programas de Pós- 

Graduação Lato Sensu 

Residência 

Multiprofissionais 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Lato 

Sensu. 

 
 

31 alunos atendidos 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

Janeiro a dezembro 

 
 

Em andamento 

Programas de Pós- 

Graduação Lato Sensu 

Residências Médicas 

Consolidar a oferta 

dos Cursos de Pós- 

Graduação Lato 

Sensu. 

 
 

41 alunos atendidos 

 
 

1.638.571,56 

 
 

UESPI 

 
 

Janeiro a dezembro 

 
 

Em andamento 

 

 

Teresina, 28 de março de 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES 

2021 

 
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

SUPERIOR. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

SETOR: Auditoria Interna 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Extensao Curso de Informar/divulgar a Minimizou-se falhas Sem Sem custo 0utubro/2021 Realizado e concluido com 

 aperfeicoamento documentacao necessaria administrativas na abertura Recurso adicional  sucesso 

 para os nas solicitacoes de compra dos   processos   quanto   a     

 Coordenadores de material e servicos nos documentacao a ser     

 dos Campus processos licitatorios para acostada e quais itens     

 desta IES sobre reduzir as falhas. devem constar no Termo     

 Termo de  de Referencias para evitar     

 Referencia e  riscos nas contratacoes     

 abertura do  publicas realizadas pela     

 processo  UESPI.     

 licitatorio para       

 compras/servicos       
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Administrativa( PR0CESS0 DE Analisar   a   autuacao   dos Minimizou-se as falhas Sem Sem custo Janeiro a Procedimentos de rotina de 

Gestao) DESPESAS EM processos e verificar a administrativas para evitar Recurso adicional  Dezembro de execucao 

 GERAL  regularidade nos seus riscos, correcao de desvios    2021   

   aspectos legais na na realizacao dos objetivos       

   execucao   das   receitas   e proporcionando bons       

   despesas no SINCIN resultados com orgaos de       

   conforme determinacao do controle.   Foi   realizado   o       

   Decreto Estadual nÂº companhamento da       

   17.526/17. execucao   0rcamentaria   e       

    Financeira   nos   processos       

    de Despesas quanto a       

    legalidade, atraves do       

    sistema SINCIN da       

    Controladoria Geral do       

    Estado, no qual foi emitido       

    422 Parecer Regular, 172       

    Parecer com Ressalva.       

    Valores analisado no total       

    de R$ 294.795.472,96.       
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Administrativa( PR0CESS0S DE Atuar previamente nas Proporcinou-se bons Sem Sem custo Janeiro a Procedimentos de rotina de 

Gestao) C0NTRATACA0 contratacoes e renovacoes resultados na Recurso adicional  Dezembro de execucao. 

 E REN0VACA0 de contratos na UESPI administracao financeira e    2021   

 DE C0NTRAT0S conforme legislacoes orcamentaria, com orgaos       

  especificas, para evitar de controle externo, que       

  falhas e correcoes de acompanham as atividades       

  desvios   em   determinacao desenvolvidas pelo Nucleo       

  do Decreto Estadual nÂº de Controle Interno da       

  17.526/17. UESPI.   Foi   analisado   o       

   total de  201  processos  de       

   Contratacoes e       

   Renovacoes de Contratos       

   no sistema SINCIN, da       

   Controladoria Geral do       

   Estado, onde foram       

   emitidos 184 Parecer       

   Regular   e   17   Pareceres       

   com Ressalva.       

   Valores analisado no total       

   de R$ 22.456.130,96.       
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Administrativa( PR0CESS0S DE Analisar a regularidade e Reducao   das   falhas   nas Sem Sem recurso janeiro a Procedimentos de rotina de 

Gestao) S0LICITACA0/P legalidade das solicitacoes prestacoes de contas Recurso  dezembro de execucao. 

 RESTACA0 DE e prestacoes de contas dos analisadas.   Foi   analisado   2021   

 C0NTAS DE Suprimentos de fundos no 355 solicitacoes/prestacoes      

 SUPRIMENT0 SINCIN em atendimento de contas de Suprimento      

 DE FUND0S aos Decretos Estaduais nÂº de Fundos, e emitido 283      

  16.226/2015 e nÂº pareceres   Regular   e   72      

  17.526/2017. com Ressalva, houve ainda      

   a emissao de 10      

   Notificacoes.      

   Valores analisado no total      

   de R$ 1.955.000,00.      

Administrativa( PR0CESS0S DE Minimizar as falhas diante Reducao   das   falhas   que Sem Sem custo Janeiro a Procedimentos de rotina de 

Gestao) C0NTRATACA0 das analises realizadas de proporcionaram eficiencia e Recurso adicional  dezembro de execucao. 

 analisados pelo conformidade da instrucao eficacia nos procedimentos    2020.   

 Nucleo de processual nos 07 administrativos do Sistema       

 Controle Interno - processos de contratacao de Controle Interno da       

 NCI analisados os quais foram UESPI, assegurando       

  emitidos 03 Parecer assim, minimizar os riscos       

  Regular e 04 Parecer com inerentes a Administracao       

  Ressalva. Atuando Superior.       

  previamente conforme        

  legislacoes especificas,        

  para evitar falhas e        

  correcoes de desvios        
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Administrativa( PR0CESS0S DE Minimizar as falhas diante Reducao   das   falhas   que Sem Sem custo Janeiro a Procedimentos de rotina de 

Gestao) PAGAMENT0S das analises realizadas de proporcionaram eficiencia e Recurso adicional.  dezembro de execucao. 

 analisado pelo conformidade da instrucao eficacia nos procedimentos    2020.   

 Nucleo de processual nos 532 administrativos do Sistema       

 Controle Interno - processos de pagamentos de Controle Interno da       

 NCI analisados o quais foram UESPI, assegurando       

  emitidos 163 Parecer assim, minimizar os riscos       

  Regular e 369 Parecer com inerentes a Administracao       

  Ressalva, atuando Superior.       

  previamente conforme        

  legislacoes especificas.        

Administrativa( SUPRIMENT0S Minimizar   as   falhas   nas Reducao   das   falhas   nas Sem Sem custo Janeiro a Procedimentos de rotina de 

Gestao) DE FUND0S prestacoes de Contas de prestacoes analisadas que Recurso adicional.  dezembro de execucao. 

 analisados pelo Suprimentos de Fundos, o proporcionaram eficiencia e    2020.   

 Nucleo de qual foi analisado 171 eficacia nos procedimentos       

 Controle Interno - processos, no qual foram administrativos do Sistema       

 NCI emitidos 108 pareceres de Controle Interno da       

  Regular, 63 com Ressalva UESPI.       

  e 10 Notificacoes.        
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

SETOR: Assessoria de Comunicação 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino UESPI na midia 0 UESPI na midia e um 

boletim semanal com o 

resumo da noticias da 

instituicao veiculado no 

canal do Youtube 

A Ascom produziu 12 

programas durante 2021 

Sem 

Recurso 

sem recurso Setembro de 

2021 a dezembro 

de 2021 

Em andamento 

Ensino UESPI Podcast 0 Uespi podcast divulga 

acoes a comunidade 

academica, entrevistas com 

especialistas e informacoes 

institucionais. 0s episodios 

sao   divulgados 

semanalmente em todos os 

agregadores de streaming 

de audio e tambem no 

Youtube. 

Foram produzidos 45 

episodios de podcast em 

2021. 0 programa ficou na 

210Âº na posicao educacao 

Brasil no Apple podcast no 

mes de agosto de 2021. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Janeiro 2021 a 

dezembro de 

2021 

Em andamento 
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Ensino NEWSLETTER 

PARA 

SERVID0RES 

Ascom produziu 

campanhas tematicas com 

foco no bem-estar do 

servidor. 0 material foi 

elaborado como parte do 

estagio supervisionado dos 

alunos do campus de 

Picos. Foram feitos textos e 

artes e a newsletter e 

enviado mensalmente para 

o e-mail de todos os 

servidores. 

Foram produzidos 12 

materiais com divulgacao 

por email, site e redes 

sociais 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Janeiro de 2021 

a dezembro de 

2021 

Finalizado 

Extensao B0LETIM DE 

0EIRAS 

Durante o ano de 2021 

realizamos a producao de 

boletins semanais de 5 

minutos para enviar para a 

radio Cristo Rei em 0eiras, 

como colaboracao com o 

projeto do Campus Uespi 

nas ondas do radio. 

Foram elaborados 51 

programas 

Sem 

Recurso 

sem recurso janeiro de 2021 a 

dezembro de 

2021 

Em andamento 

Extensao PR0JET0 

GINASTICA 

0 projeto ginastica laboral 

online foi feito atraves do 

canal do Youtube da UESPI 

com postagens de videos 

semanais com praticas de 

exercicios fisicos que 

podem ser feitos em casa. 

Foram publicados 41 

videos. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Finalizado Em andamento 



113 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Projeto Colunista 

UESPI- 

divulgacao das 

pesquisas 

docentes 

0 projeto foi criado em 2021 

pela Assessoria de 

Comunicacao da UESPI 

para contribuir com o 

debate de tematicas de 

interesse         social         e 

compartilhar o 

conhecimento academico 

dos professores da 

instituicao. 

 

Foram elaborados 11 

artigos, com a participacao 

de docentes de diversos 

campi. 

No final de 2021 o material 

foi reunido em um ebook 

para ser lancado no site da 

Editora para ser 

compartilha com a 

comunidade academica e 

demais interessados. 

Sem 

Recurso 

sem recurso Marco a 

dezembro de 

2021 

Finalizado 

Pesquisa PR0GRAMA 

UNIVERCIENCIA 

0 uniVERciencia e uma 

producao entre as 

universidades publicas e 

TVs publicas nordestinas, 

com foco na promocao, na 

popularizacao e na difusao 

da ciencia. Em 2021 a 

UESPI foi convidada para 

ser parceria do projeto e 

participou ativamente da 

construcao do projeto. 

A Ascom produziu 8 

materias jornalisticas sobre 

pesquisas de professores e 

alunos da UESPI. Do total, 

6 materias foram veiculadas 

nas primeira e segunda 

temporada do programa. As 

ultimas duas serao 

veiculadas na 3Âª 

temporada que inicia em 

marco de 2022. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Maio de 2021 a 

dezembro de 

2021 

Em andamento 
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Pesquisa PR0JET0 

#C0NTA PRA 

GENTE 

0 projeto Conta pra gente 

divulga as pesquisas 

cientificas de alunos e 

professores atraves de lives 

no canal do Youtube. 

Durante 2021 foram 

transmitidas 39 lives sobre 

projetos de extensao e 

pesquisa 

Sem 

Recurso 

sem recurso Fevereiro de 

2021 a dezembro 

de 2021 

Em andamento 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Producao de 

materias para o 

site 

Produzir conteudo para 

divulgacao de atividades 

academicas, eventos, 

cursos, editais e promocao 

institucional. 

Foram produzidos 1611 

materias com uma media 

de 134 por mes. 

0 site da UESPI recebeu 

339.112 visitas durante o 

ano de 2021 e teve 62.360 

compartilhamento em redes 

sociais. 

Sem 

Recurso 

sem recurso Janeiro a 

dezembro de 

2021 

Em andamento 

Administrativa( 

Gestao) 

Visibilidade da 

UESPI na midia 

Realizamos clipagens ( 

coleta de noticias) em 

portais, jornais, Tvs, radios 

sobre informacoes 

relacionadas a universidade 

em toda as suas esferas 

para analisar como a 

UESPI esta sendo pautada 

na midia local e nacional. 

Resultados alcancados em 

2021 

N0TICIAS P0SITIVAS:1655 

(materias que abordam a 

UESPI de forma positiva) 

N0TICIAS NEGATIVAS:51 

( materias que abordam a 

UESPI de forma negativa) 

N0TICIAS NEUTRAS:85 ( 

materias que nao 

posssuem carater nem 

positivo e nem negativo) 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Janeiro a 

dezembro de 

2021 

Em andamento 
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Administrativa( 

Gestao) 

Redes sociais Nas redes  sociais  da 

UESPI   o   objetivo   e 

compartilhar   informacoes 

de  interesse  da 

comunidade academica e 

ter um alcance junto a 

comunidade 

externa.Tambem   e 

realizado   o  atendimento 

para tirar  duvidas dos 

alunos,professores, 

tecnicos e comunidade em 

geral. 

No ano de 2021 foram 

adquiridos 20.022 novos 

seguidores no Instagram, 

531.717  pessoas 

engajaram as postagens 

produzidas pela equipe de 

social midia. No Twitter 

foram adquiridos 360 novos 

seguidores e 440,4 

impressoes. No facebook 

foram contabilizadas 

1.406.560 impressoes das 

postagens feitas.Alem disso 

em 2021 a UESPI criou o 

perfil do Tiktok para 

interagir com o publico de 

alunos e professores 

presentes nas redes. 

Tambem foi criado o canal 

do telegram para 

compartilhar as noticias 

publicadas no site e manter 

a comunidade academica 

atualizada. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Janeiro a 

Dezembro de 

2021 

Em andamento 
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Administrativa( 

Gestao) 

Producao de 

materias para o 

site 

Informar a comunidade 

academica sobre os 

processos na universidade 

e tematicas atuais 

relevantes sobre a 

pandemia, ter um maior 

alcance de publicacoes 

1.063 materias publicadas 

no ano, sendo a media de 

89 por mes. Mais de 1,05 

milhoes de acesso no site e 

2.772 compartilhamentos. 

Sendo 775 mil pelo 

computador   e   277,8   mil 

pelo celular. 

Sem 

Recurso 

nao teve recurso Janeiro de 2020 

a dezembro de 

2020 

em andamento 
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Administrativa( 

Gestao) 

Producao de 

conteudo das 

Redes sociais 

Informar a comunidade 

academica com conteudos 

simples e direto, ter um 

maior alcance de publico e 

resolver duvidas. 

Instagram: 583 

publicacoes.0 perfil 

alcancou 3.467.224 contas 

e 20.216 novos seguidores. 

   Facebook: 583 

publicacoes. A pagina teve 

78.598 usuarios engajados 

e 2.174.414 impressoes e 

interacoes com as 

publicacoes 

Twitter: 1.059 publicacoes, 

965 seguidores, 17.799 

visitas ao perfil, 647,8 mil 

impressoes. 

   
Em todas as redes sociais 

tivemos um aumento de 

interacoes e maior 

quantidade de publicacoes. 

Tambem em 2020 

realizamos muitos 

atendimentos via rede 

social com os alunos, 

solucionando demandas 

direto pelos chats, mantendo 

a comunicacao com os 

setores em casos 

necessarios. 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sem 

Recurso 

sem recurso janeiro 2020 a 

dezembro de 

2021 

andamento 
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Administrativa( Producao de Divulgar   informacoes   em No comeco de 2020 o canal Sem sem recurso janeiro de 2020 a andamento 

Gestao) conteudo para o formato de video e crescer Uespi 0ficial contava com Recurso  dezembro de  

 Youtube o numero de inscritos do 735 inscritos. Registramos   2020  

  canal um aumento significativo     

   com mais 3.819 inscritos     

   durante   o   ano,   com   um     

   aumento de 729% de     

   visualizacoes.     

   0 canal atingiu mais de 72     

   mil visualizacoes no ano,     

   sendo grande parte dessas     

   visualizacoes dos videos de     

   eventos sobre as aulas     

   remotas, evento do PIBID,     

   do   natal   e   Simposio   de     

   Iniciacao Cientifica.     

   Focamos na producao de     

   conteudos comemorativos,     

   educativos e informativos.     
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Administrativa( Monitoramento Divulgar a imagem positiva Em 2020 a UESPI Sem sem recurso janeiro a andamento 

Gestao) da UESPI na da UESPI nos principais apareceu 1.274 vezes na Recurso  dezembro de  

 midia veiculos do estado e do midia, sendo 1.021 vezes   2020   

  Brasil positivamente, 154      

   negativamente e 99      

   consideradas noticias      

   neutras. Tivemos      

   publicacoes em veiculos      

   nacionais,   a   exemplo   do      

   Boletim da Abruem, onde      

   foram   publicados   noticias      

   da UESPI nas edicoes 380,      

   384 e 385.      
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Administrativa( 

Gestao) 

PR0DUCA0 DE 

N0V0S 

C0NTEUD0S EM 

2020 

Disponibilizar conteudos 

em diferentes formatos para 

a comunidade academica. 

Foi criado o UESPI podcast 

para divulgacao de 

entrevistas tematicas com 

especialistas da 

universidade, assuntos do 

cotidiano, editais e temas 

em geral da atualidade. 

A Ascom produziu boletins 

semanais no programa 

UESPI nas ondas do radio 

na FM 106.6- Radio 

Educativa Cristo Rei de 

0eiras. Em 2020 tambem 

trabalhou em materiais 

informativos e interativos 

com a comunidade 

academica, com lives no 

Instagram e Youtube. Foi 

criado um canal no Telegram 

para envio de noticias 

sintetizadas do site. 

Sem 

Recurso 

sem recurso Marco 

dezembro 

2020 

a 

de 

andamento 

   
Foram feitos 43 podcast, 42 

lives e 21 boletins nesse 

periodo. 
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Administrativa( Publicacoes D0E Publicar informacoes Envio de termos de direitos Sem sem recurso Janeiro a andamento 

Gestao) E D0U solicitadas pelos setores autorais, extrato de Recurso  dezembro de  

  administrativos da pregoes, portarias e   2020   

  universidade nos Diarios do documentos, conforme      

  Estado e da Uniao solicitados por setores      

   diversos, para o Diario      

   0ficial da Uniao, Diario      

   0ficial do Estado e Jornais      

   locais      
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Chefe da Divisão de Cerimonial 

ASCOM/UESPI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 
DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Colacao de grau 

na modalidade 

em convencional 

Colacao de grau 144 formandos sendo 16 

em Teresina e 128 nos 

demais campi. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Janeiro 

Dezembro 

- Concluido 

Extensao Colacao de grau 

na modalidade 

em separado 

Realizacao de solenidade 

de colacao de grau na 

modalidade em separado 

1.187 colacoes de grau na 

modalidade em separado, 

sendo realizadas em 

Teresina 647 e 540 nos 

demais campi. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Janeiro 

Dezembro 

- Concluido 

Extensao Conducao 

eventos 

de Conducao de eventos Resultados da Acao 5 

Eventos conduzidos por 

mestre de cerimonias; 02 

Eventos colaborando com 

producao do 

script/roteiro/organizacao. 

5Sem 

Recurso 

Sem Recurso Dezembro 

Janeiro 

- Concluido 

Extensao Ginastica Laboral Ginastica Laboral para os 

servidores durante a 

pandemia de covid-19. 

Criacao da playlist no canal 

do Youtube Uespi0ficial, 

com 40 videos. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Marco 

Setembro 

- Concluido 

Extensao Colacao de grau 

em carater 

extraordinario 

Colacao de Grau 31 colacoes de grau na 

modalidade em 

extraordinario, 21 

realizadas em Teresina e 

10 nos demais campi. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Janeiro 

Dezembro 

- Concluido 
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Extensao Newsletter 

(Comunicacao 

interna) 

Promocao de informacoes 

de cunho informativo e 

educacional por meio de 

newsletter e outras acoes. 

Criacao de 12 campanhas 

institucionais e vinculacao 

de 9 newsletters, realizacao 

de lives tematicas, e 

vinculacao de cards 

informativos nas redes 

sociais. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Janeiro - 

Dezembro 

Concluido 

Extensao Colacao de Grau 

na modalidade 

em separado 

NEAD e PARF0R 

Realizacao de solenidades 

de colacao de grau em 

Teresina e demais campi 

62 colacoes de grau sendo, 

60 delas colacao NEAD e 2 

PARF0R 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Dezembro - 

Janeiro 

Concluido 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Assessoria Jurídica 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( 

Gestao) 

0rientacao 

Juridica na 

elaboracao de 

contratos, assim 

como de 

convenios, 

acordos e outros 

instrumentos 

congeneres; 

Analisar as questoes 

juridicas que envolvem a 

universidade de maneira 

global; 

Pecas processuais e 

analisadas e encaminhadas 

as autoridades 

competentes; 

Emenda Sem recursos 

financeiros 

diretamente 

empenhados 

Permanente Realizada continuamente, de 

acordo com a demanda 

Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao e 

analise de 

minutas de 

resolucoes, 

portarias  e 

demais  atos 

normativos 

internos, assim 

como de minutas 

de projetos  de 

leis e decretos; 

0rientar os consulentes a 

aplicarem corretamente a 

legislacao necessaria ao 

seu cotidiano; 

Apoio e assessoria juridica 

preventiva 

Emenda Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Assessoria 

juridica na area 

de transferencia 

tecnologica; 

Verificar e analisar as 

tarefas, para prevenir 

problemas de ordem 

juridica; 

Atendimento a todos os 

setores: 

academico/administrativo; 

Emenda Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Coleta   de 

informacoes junto 

as  unidades 

administrativas e 

academicas  da 

UESPI,  com 

vistas a prestar 

esclarecimentos 

a orgaos  do 

poder judiciario; 

Zelar pela obediencia e 

pela conformidade dos atos 

administrativos em relacao 

a legislacao vigente; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial; 

Emenda Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Despachos; Evitar que a FUESPI seja 

demandada judicialmente 

repetidas vezes em razao 

de problemas que podem 

ser evitados na via 

administrativa; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial 

Emenda Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Assessoramento 

as unidades 

administrativas 

da UESPI quanto 

ao  correto 

cumprimento de 

decisoes 

judiciais; 

Evitar que a defesa da 

FUESPI em juizo seja 

prejudicada por ausencia de 

informacoes suficientes para 

a atuacao do procurador 

designado para o caso; 

Apoio na producao das 

informacoes e dos 

documentos necessarios a 

producao das defesas 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Cumprimento de 

decisoes 

judiciais; 

Acompanhar os setores da 

UESPI, auxiliando-os, no 

cumprimento das decisoes 

judiciais com orientacao da 

PGE, bem como na 

producao dos documentos 

comprobatorios; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Assessoramento 

preventivo,     de 

modo   a   evitar 

que  a  UESPI 

fosse 

demandada 

judicialmente 

repetidas  vezes 

em razao   de 

problemas    que 

poderiam ser 

evitados; 

0rientar os consulentes a 

aplicarem corretamente a 

legislacao necessaria ao 

seu cotidiano; 

Decisoes judiciais 

cumpridas a tempo e modo 

adequados; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Participacao em 

reunioes internas 

e externas, com 

vistas a prestar 

assessoramento 

direto  e 

presencial a 

membros da 

Administracao 

Superior; 

Prestar assessoramento; Apoio e assessoria juridica 

preventivo em defesa dos 

interesses da FUESPI e da 

Administracao Superior; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Participacao  de 

Audiencias por 

Videoconferencia 

e presenciais 

acompanhando 

os gestores dos 

diversos setores 

da UESPI; 

Assessoramento e apoio; Acompanhamento dos 

gestores da UESPI, 

podendo ser em conjunto 

com a Procuradoria Geral 

do Estado 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Assessoramento 

na revisao dos 

fluxos  dos 

processos 

administrativos, 

com vistas  a 

otimizar  a 

tramitacao 

processual  e 

propiciar o 

alcance da 

eficiencia 

0rientar os consulentes a 

aplicarem corretamente a 

legislacao necessaria ao 

seu cotidiano 

Apoio e assessoria juridica 

preventiva 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Defesa dos 

interesses 

institucionais  e 

suporte na 

elaboracao  de 

esclarecimentos 

a serem 

prestados ao 

Ministerio Publico 

e ao Tribunal de 

Contas PI; 

0rientar os consulentes a 

aplicarem corretamente a 

legislacao necessaria ao 

seu cotidiano; 

Decisoes judiciais 

cumpridas a tempo e modo 

adequados; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Apoio e 

assessoria 

juridica na area 

de aquisicoes de 

bens e servicos; 

Verificar e analisar as 

tarefas, para prevenir 

problemas de ordem 

juridica; 

Preparacao e conferencia 

de calculos judiciais; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Continuamente Continua 

Administrativa( 

Gestao) 

Processos 

Administrativos 

de natureza 

diversa; 

Elaboracao de rotinas 

administrativas necessarias 

ao desenvolvimento das 

atividades dos setores da 

UESPI; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Suporte  a 

Procuradoria-Ger 

al do Estado na 

defesa dos 

interesses da 

FUESPI em juizo; 

Evitar que a defesa da 

FUESPI em juizo seja 

prejudicada por ausencia de 

informacoes suficientes para 

a atuacao do procurador 

designado para 

o caso; 

Apoio e assessoria juridica Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Assessoramento 

na conducao de 

processos 

administrativos 

sancionatorios 

em geral; 

Evitar que a FUESPI seja 

demandada judicialmente 

repetidas vezes em razao 

de problemas que podem 

ser evitados na via 

administrativa; 

Esclarecimentos 

devidamente prestados 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Acompanhament 

o dos processos 

judiciais em que 

a FUESPI figure 

como parte ou 

tenha interesse; 

Prestar informacoes 

tempestivas  e 

esclarecedoras ao 

Ministerio Publico Estadual 

e Federal e ao Tribunal de 

Contas do Estado; 

Apoio e assessoria juridica; Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Demandas dos 

docentes, 

tecnicos, 

discentes  e 

publico externo. 

Assessoramento e apoio. Atendimento para prestar 

esclarecimentos   a 

comunidade universitaria e 

publico em geral em busca 

de informacoes de cunho 

administrativo, 

procedimental e juridico 

sobre assuntos ligados a 

UESPI 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

minutas de 

oficios que 

demandam 

conhecimento 

eminentemente 

juridico, 

subscritos  por 

membros da 

Administracao 

Superior; 

0timizar a tramitacao 

processual e propiciar o 

alcance da eficiencia 

administrativa; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Processos 

Administrativos 

de natureza 

diversa 

0rientar os consulentes a 

aplicarem corretamente a 

legislacao necessaria ao 

seu cotidiano; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Verificacao dos 

contratos e 

convenios; 

Verificar e analisar as 

minutas, para prevenir 

problemas de ordem juridica 

e observar a 

correspondencia e 

atendimento aos modelos 

indicados pela PGE, 

quando existentes; 

Apoio e assessoria juridica; Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

minutas de 

mensagens e 

notas; 

Auxiliar os setores na 

elaboracao de minutas de 

mensagens e notas de 

resposta; 

Atendimento as unidades 

administrativas diversas, 

sejam elas da 

Administracao Superior ou 

setorial; 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Realizado 

continuamente, 

de acordo com a 

demanda 

Realizado 
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – ASSEJUR / CAMPUS TORQUATO NETO / REITORIA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa 
(Gestão) 

Participação em 
reuniões internas e 

externas, com vistas a 
prestar assessoramento 

direto e presencial a 
membros da 

Administração Superior; 

Prestar 
assessoramento; 

Apoio e assessoria jurídica 
preventivo em defesa dos 

interesses da FUESPI e da 
Administração Superior; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Apoio e assessoria 
jurídica na área de 

aquisições de bens e 
serviços; 

Verificar e analisar 
as tarefas, para 

prevenir problemas 
de ordem jurídica; 

Preparação e conferência de 
cálculos judiciais; 

Sem Recurso Continuamente Continua 

Administrativa 
(Gestão) 

Acompanhamento dos 
processos judiciais em 
que a FUESPI figure 
como parte ou tenha 

interesse; 

Prestar 
informações 

tempestivas e 
esclarecedoras ao 
Ministério Público 
Estadual e Federal 

e ao Tribunal de 
Contas do Estado; 

Apoio e assessoria jurídica; Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Verificação dos contratos 
e convênios; 

Verificar e analisar 
as minutas, para 

prevenir problemas 
de ordem jurídica e 

observar a 
correspondência e 
atendimento aos 

modelos indicados 
pela PGE, quando 

existentes; 

Apoio e assessoria jurídica; Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 
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Administrativa 
(Gestão) 

Elaboração e analise de 
minutas de resoluções, 
portarias e demais atos 

Orientar os 
consulentes a 

aplicarem 

Apoio e assessoria jurídica 
preventiva 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 

Realizado 
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 normativos internos, 
assim como de minutas 

de projetos de leis e 
decretos; 

corretamente a 
legislação 

necessária ao seu 
cotidiano; 

  demanda  

Administrativa 
(Gestão) 

Assessoria jurídica na 
área de transferência 

tecnológica; 

Verificar e analisar 
as tarefas, para 

prevenir problemas 
de ordem jurídica; 

Atendimento a todos os setores: 
acadêmico/administrativo; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Coleta de informações 
junto as unidades 
administrativas e 

acadêmicas da UESPI, 
com vistas a prestar 
esclarecimentos a 
órgãos do poder 

judiciário; 

Zelar pela 
obediência e pela 
conformidade dos 

atos administrativos 
em relação a 

legislação vigente; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Cumprimento de 
decisões judiciais; 

Acompanhar os 
setores da UESPI, 
auxiliando-os, no 
cumprimento das 
decisões judiciais 
com orientação da 
PGE, bem como na 

produção dos 
documentos 

comprobatórios; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Assessoramento na 
revisão dos fluxos dos 

processos 
administrativos, com 
vistas a otimizar a 

tramitação processual e 
propiciar o alcance da 

eficiência 

Orientar os 
consulentes a 

aplicarem 
corretamente a 

legislação 
necessária ao seu 

cotidiano 

Apoio e assessoria jurídica 
preventiva 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 
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Administrativa 
(Gestão) 

Suporte a Procuradoria- 
Geral do Estado na 

defesa dos interesses da 
FUESPI em juízo; 

Evitar que a defesa 
da FUESPI em 

juízo seja 
prejudicada por 

ausência de 
informações 

suficientes para a 
atuação do 
procurador 

designado para o 
caso; 

Apoio e assessoria jurídica Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Elaboração de minutas 
de ofícios que 

demandam 
conhecimento 

eminentemente jurídico, 
subscritos por membros 

da Administração 
Superior; 

Otimizar a 
tramitação 

processual e 
propiciar o alcance 

da eficiência 
administrativa; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Elaboração de minutas 
de mensagens e notas; 

Auxiliar os setores 
na elaboração de 

minutas de 
mensagens e notas 

de resposta; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Assessoramento 
preventivo, de modo a 

evitar que a UESPI fosse 
demandada 

judicialmente repetidas 
vezes em razão de 

problemas que poderiam 
ser evitados; 

Orientar os 
consulentes a 

aplicarem 
corretamente a 

legislação 
necessária ao seu 

cotidiano; 

Apoio e assessoria jurídica 
preventiva; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 
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Administrativa 
(Gestão) 

Defesa dos interesses 
institucionais e suporte 

na elaboração de 
esclarecimentos a serem 
prestados ao Ministério 

Orientar os 
consulentes a 

aplicarem 
corretamente a 

legislação 

Decisões judiciais cumpridas a 
tempo e modo adequados; 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 
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 Público e ao Tribunal de 
Contas do Estado; 

necessária ao seu 
cotidiano; 

    

Administrativa 
(Gestão) 

Despachos; Evitar que a 
FUESPI seja 
demandada 
judicialmente 

repetidas vezes em 
razão de problemas 

que podem ser 
evitados na via 
administrativa; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Assessoramento na 
condução de processos 

administrativos 
sancionatórios em geral; 

Evitar que a 
FUESPI seja 
demandada 
judicialmente 

repetidas vezes em 
razão de problemas 

que podem ser 
evitados na via 
administrativa; 

Esclarecimentos devidamente 
prestados 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Orientação Jurídica na 
elaboração de contratos, 

assim como de 
convênios, acordos e 
outros instrumentos 

congêneres; 

Analisar as 
questões jurídicas 
que envolvem a 
universidade de 
maneira global; 

Pecas processuais e analisadas e 
encaminhadas as autoridades 

competentes 

Sem recursos 
financeiros 
diretamente 
empenhados 

Permanente Realizada 
continuamente, 

de acordo com a 
demanda 

Administrativa 
(Gestão) 

Processos 
Administrativos de 
natureza diversa; 

Orientar os 
consulentes a 

aplicarem 
corretamente a 

legislação 
necessária ao seu 

cotidiano; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 
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Administrativa 
(Gestão) 

Assessoramento as 
unidades administrativas 

Evitar que a defesa 
da FUESPI em 

Apoio na produção das 
informações e dos documentos 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

Realizado 
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 da UESPI quanto ao 
correto cumprimento de 

decisões judiciais; 

juízo seja 
prejudicada por 

ausência de 
informações 

suficientes para a 
atuação do 
procurador 

designado para o 
caso; 

necessários à produção das 
defesas 

 acordo com a 
demanda 

 

Administrativa 
(Gestão) 

Participação de 
Audiências por 

Videoconferência e 
presenciais 

acompanhando os 
gestores dos diversos 

setores da UESPI; 

Assessoramento e 
apoio; 

Acompanhamento dos gestores da 
UESPI, podendo ser em conjunto 

com a Procuradoria Geral do 
Estado 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Processos 
Administrativos de 
natureza diversa; 

Elaboração de 
rotinas 

administrativas 
necessárias ao 

desenvolvimento 
das atividades dos 
setores da UESPI; 

Atendimento as unidades 
administrativas diversas, sejam 

elas da Administração Superior ou 
setorial 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

Administrativa 
(Gestão) 

Demandas dos 
docentes, técnicos, 
discentes e público 

externo. 

Assessoramento e 
apoio. 

Atendimento para prestar 
esclarecimentos à comunidade 

universitária e público em geral em 
busca de informações de cunho 
administrativo, procedimental e 

jurídico sobre assuntos ligados à 
UESPI 

Sem Recurso Realizado 
continuamente, de 

acordo com a 
demanda 

Realizado 

 

Teresina, 30 de março de 2022 

 

 

EDUARDO ALBUQUERQUE RODRIGUES DINIZ 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍCAMPUS 

POETA TORQUATO NETO BIBLIOTECA 
CENTRAL 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS 

ANO BASE 2021 
 

AÇÕES OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 
SITUAÇÃO ATUAL 

- Recepção e visita 
guiadade calouros. 

- Apresentar produtos e 
serviços da BC. 

- Alcance de novos usuários 
e uso dos serviços. 

- Não aplicável. - Durante todos os 
períodos letivos. 

- Suspenso em virtude da 
pandemia do novo 
coronavírus. (Decreto n. 
18.901, de 19 de março de 
2020 e Portaria CONDIR n. 
001/2020, de 20 de março 
de 2020). 

- Treinamento para uso do 
portal de Periódicos da 
CAPES. 

- Capacitar a comunidade 
universitária para uso das 
bases do Portal da 
CAPES. 

- Divulgação e uso do Portal 
pela comunidade uespiana. 

- Não aplicável. - Durante todos os 
períodosletivos do ano. 

- Suspenso em virtude da 
pandemia do novo 
coronavírus. (Decreto n. 
18.901, de 19 de março de 
2020 e Portaria CONDIR n. 
001/2020, de 20 de março 
de 2020). 

- Solicitação e atendimento - Atender a comunidade - Alcance das - Não aplicável. Janeiro a dezembro/2021 - Disponível, através de 
atendimento remoto, por 
ocasião da pandemia do 
novo coronavirus, ainda em 
curso. 
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de Fichas Catalográficas. universitária por meio do 
serviço de catalogação 
nafonte. 

recomendações da 
ABNT e dos padrões do 
controle bibliográfico. 

   

- Atendimento de usuários 
no setor de Circulação. 

- Disponibilizar serviços e 
produtos da BC. 

- Atendimento de 
empréstimos. 

 Suspenso - Atendimento suspenso 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Decreto 
n. 18.901, de 19 de março 
de2020 e Portaria CONDIR 
n. 001/2020, de 20 de 
março de 2020). 

- Disponibilização eletrônica 
do repositório institucional 
da UESPI. Organização e 
Alimentação do TEDE 
(Sistema Teses e 
Dissertações). 

- Dar visibilidade à 
produção 
acadêmica 
institucional. 

- Indexação de todas as 
dissertações depositadas 
naBC; produzidas pelos 
Programas de Mestrados 
daInstituição. 

_  
Janeiro a dezembro 

de2021. 

Atividade 
atualment 

e realizada nos modos 
presencial (sob escala) e 
remoto, em  virtude  da 
pandemia  do  novo 
coronavirus. 

- Desenvolvimento da 
página eletrônica da 
Biblioteca Central. 

- Disponibilizar biblioteca 
virtual com livros e 
periódicos. 

- Acesso a acervo digital 
(24h por dia, 7 dias da 
semana). 

  

Todos os semestres letivos 
- Suspenso em virtude do 
encerramento do contrato 
deSuporte Técnico do Siabi. 

- Atendimento a solicitações 
da Editora da Uespi. 

- Elaborar fichas 
catalográficas 
solicitadas pela Editora da 
Uespi. 

- Em andamento. - Não aplicável. - Janeiro a dezembro 
de2021 

- Disponível para 
as demandas. 

- Participação em Oficinas, 
Semanas, Congressos, 
Reuniões e lançamentos. 

- Passar por capacitação, 
aprender, conhecer 
maneirasde inovação e 
representar a BC em 
eventos. 

- Criação de novas metas 
emetodologias para os 
serviços e produtos da BC. 

- PRAD/ PREX / Biblioteca 
Central / Conselho de 
Biblioteconomia. 

Suspenso Sem 
programaçã 

o presencial, em 
decorrência da pandemia 
do novo coronavírus. 

- Reuniões internas com 
servidores. 

- Otimizar serviços. 
Criação do plano de ações 
emetas para a BC. 

- Definições de metas e 
metodologias de trabalho. 

 - abril a dezembro de 2021 - Aplicações de ações. 

- Manutenção do espaço 
dePEQUENOS 
REPAROS na BC. 

- Através das técnicas de 
restauração, reparar os 
livrosque sofreram danos, 

- Retorno dos livros 
danificados para o Acervo 
com boa situação de uso. 

- BC/Almoxarifado. - Suspenso - Suspenso em virtude 
dapandemia do novo 
coronavírus. (Decreto n. 
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 evitando seu descarte 
precoce e mantendo- 
o acessível ao 
usuário. 

   18.901, de 19 de março de 
2020 e Portaria CONDIR n. 
001/2020, de 20 de março 
de 2020). 

- Sistema de Automação 

de Biblioteca (Siabi) – 
suporte técnico 

- Obter assistência técnica 
esuporte do sistema de 
gerenciamento de acervo, 
bem como novas 
atualizações. 

 
 

- Tesouro estadual 
/convênio. 

Contrato suspenso: maio 
de2020. 

Suspenso. 

- Contratação de 

SuporteTécnico (Siabi). 

- Obter assistência técnica 
esuporte do sistema de 
gerenciamento de acervo, 
bem como novas 
atualizações. 

-- -Tesouro 

estadual/convênio 

 - Processo SEI nº 
00089.009388/2020-33 

(em tramitação) 

 

Teresina, 19 de abril de 2022 

 
 

Conceição de Maria Bezerra da Silva 
Diretora 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO 

SUPERIOR SETOR: CPL - FUESPI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Pregao AQUISICA0 DE INSUM0S Â Reforma dos Banheiros Recurso 170.000,00 21/12/2021 Licitacao cancelada 

Gestao) Eletronico PARA A REF0RMA D0S da   unidade   sede   e   do Tesouro    

 008/2021 BANHEIR0S DA UNIDADE Laboratorio de Analise de     

  SEDE E D0 LAB0RAT0RI0 Agua e SolosÂ do Campus     

  DE ANALISE DE AGUA E de Parnaiba, visando a     

  S0L0S D0 CAMPUS PR0F. modernizacao das     

  ALEXANDRE   ALVES   DE instalacoes da FUESPI.     

  0LIVEIRA (PARNAIBA),      

  C0NF0RME TERM0 DE      

  REFERENCIA.      

Administrativa( Pregao AQUISICA0 DE atendimento das Recurso 20.006,70 06/12/2021 Licitacao cancelada 

Gestao) Eletronico APARELH0S necessidades atuais e Tesouro    

 014/2021 DETECT0RES DE METAIS futuras   de   realizacao   de     

  TIP0 P0RTATIL para concursos publicos e     

  atender   as   necessidades processos seletivos em que     

  do NUCEPE da Fundacao a FUESPI/ NUCEPE     

  Universidade   Estadual   do organizar.     

  Piaui â€“ FUESPI,      

  conforme Termo de      

  Referencia.      
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Administrativa( 

Gestao) 

Pregao 

Eletronico 

010/2021 

Aquisicao de material de 

consumo diversificado para 

atender as necessidades 

do NUCEPE da Fundacao 

Universidade Estadual do 

Piaui - FUESPI na 

aplicacao do Concurso 

Publico da PM-PI/2021 

Atendimento das 

necessidades do 

NUCEPE/FUESPI na 

aplicacao do Concurso 

Publico da PM-PI/2021. 

Recurso 

Tesouro 

137.907,19 24/11/2021 Licitacao finalizada 

Administrativa( Pregao C0NTRATACA0 DE seguro de acidentes Recurso 178.800,00 12/02/2021 Licitacao finalizada 

Gestao) Eletronico EMPRESA pessoais coletivo para Tesouro    

 001/2021 ESPECIALIZADA PARA A alunos matriculados em     

  PRESTACA0 DE cursos de Residencias     

  SERVIC0S   C0MUM,   NA0 Medicas e     

  C0NTINUAD0 DE SEGUR0 Multiprofissionais, nos     

  DE ACIDENTES Campi da FUESPI.     

  PESS0AIS C0LETIV0,      

  PARA ALUN0S,      

  C0NF0RME TERM0 DE      

  REFERENCIA.      
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Administrativa( 

Gestao) 

Pregao 

Eletronico 

011/2021 

Contratacao de servico de 

Autenticacao Digital e 

Pericia Papiloscopica com 

apresentacao de resultados 

por meio de Laudo 

dactiloscopico para atender 

as necessidades do 

NUCEPE, conforme Termo 

de Referencia. 

Atendimento das 

necessidades do 

NUCEPE/FUESPI na 

aplicacao do Concurso 

Publico da PM-PI/2021. 

Recurso 

Tesouro 

197.500,00 25/11/2021 Licitacao finalizada 

Administrativa( Pregao AQUISICA0 DE MATERIAL Melhores condicoes de Recurso 49.356,10 21/12/2021 Licitacao nao finalizada 

Gestao) Eletronico PERMANENTE E DE trabalho para professores e Tesouro    

 006/2021 C0NSUM0 PARA tecnicos, melhoria na     

  ATENDIMENT0 DAS qualidade da formacao dos     

  NECESSIDADES DA estudantes   do   Curso   de     

  FACULDADE DE 0dontologia, bem como, a     

  0D0NT0L0GIA E ampliacao do atendimento     

  ENFERMAGEM (FAC0E) a populacao.     

  D0 CAMPUS PR0F.      

  ALEXANDRE   ALVES   DE      

  0LIVEIRA (PARNAIBA),      

  C0NF0RME TERM0 DE      

  REFERENCIA.      
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Administrativa( Pregao Aquisicao de Modernizacao das Recurso 99.953,34 25/11/2021 Licitacao finalizada 

Gestao) Eletronico EQUIPAMENT0S DE instalacoes da Tesouro    

 012/2021 LAB0RAT0RI0, em FUESPI/Campus Corrente,     

  atendimento ao Campus da visando suprir uma     

  Universidade   Estadual   do carencia de elevado     

  Piaui - FUESPI em impacto, no tocante a     

  Corrente-PI, conforme equipamentos de     

  Termo de Referencia. laboratorio para rotina de     

   analise da composicao de     

   alimentos utilizados na     

   alimentacao animal,     

   incluindo pastagens e     

   coprodutos agroindustriais.     

Administrativa( Pregao AQUISICA0 DE MATERIAL Atendimento Recurso 29.641,90 21/12/2021 Licitacao nao finalizada 

Gestao) Eletronico PERMANENTE E DE dasÂ necessidadesÂ da Tesouro    

 007/2021 C0NSUM0 PARA Faculdade de Ciencias     

  ATENDIMENT0 DAS Agrarias (FCA) do Campus     

  NECESSIDADES DA de Parnaiba, visando     

  FACULDADE DE viabilizar a instalacao do     

  CIENCIAS AGRARIAS D0 futuro Laboratorio de     

  CAMPUS PR0F. Analise de Agua e Solos     

  ALEXANDRE   ALVES   DE daquela unidade     

  0LIVEIRA (PARNAIBA), universitaria.     

  C0NF0RME TERM0 DE      

  REFERENCIA.      
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Administrativa( Pregao AQUISICA0 DE Atendimento das demandas Recurso 49.968,97 26/11/2021 Licitacao finalizada 

Gestao) Eletronico EQUIPAMENT0S, dos cursos de graduacao Tesouro    

 013/2021 M0BILIARI0S, LIVR0S E do Campus Professor     

  MATERIAIS DE C0NSUM0 Possidonio   Queiroz,   bem     

  VISAND0 ATENDER A0S como a sociedade a partir     

  CURS0S DE GRADUACA0 da prestacao de servicos     

  D0 CAMPUS PR0FESS0R executado pelos servidores     

  P0SSID0NI0 QUEIR0Z, publicos atraves de projetos     

  EMENDA PARLAMENTAR de ensino, pesquisa e     

  ESTADUAL D0 PIAUI, extensao.Â     

  C0NF0RME C0NDIC0ES,      

  QUANTIDADES E      

  EXIGENCIAS      

  ESTABELECIDAS   NESTE      

  TERM0 DE REFERENCIA.      

Administrativa( Pregao Aquisicao do equipamento Fortalecimento da Convenio 410.287,00 07/01/2022 Licitacao cancelada 

Gestao) Eletronico difratometro de raios-x para Graduacao e     

 003/2021 caracterizacao de biofilmes, Pos-Graduacao da UESPI     

  contendo nanoparticulas, a em ambito nacional.     

  serem utilizados no      

  tratamento de lesoes      

  cutaneas, para laboratorio      

  de estomaterapia, conforme      

  Termo de Referencia.      
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Administrativa( Pregao AQUISICA0 DE ATENDIMENT0 DAS Convenio 7.495,37 07/12/2021 Licitacao cancelada 

Gestao) Eletronico MATERIAIS DE C0NSUM0 DEMANDAS DA FUESPI/     

 015/2021 D0 C0NVENI0 NÂº NUPIDH NA     

  905825/2020, visando REESTRUTURACA0 E     

  atender   as   necessidades REINSERCA0 S0CIAL DA     

  do NUPIDH da Fundacao MULHER: CURS0S E     

  Universidade   Estadual   do AC0ES EDUCATIVAS     

  Piaui â€“ FUESPI. VISAND0 0     

   ENFRENTAMENT0 A     

   VI0LENCIA C0NTRA A     

   MULHER N0 ESTAD0 D0     

   PIAUI.     

Administrativa( Pregao Aquisicao de equipamentos Melhoria   da   infraestrutura Convenio 12.500.000,00 11/03/2021 Licitacao finalizada 

Gestao) Eletronico de informatica para de Tecnologia da     

 002/2021 datacenter e campi da Informacao e Comunicacao     

  UESPI, conforme (TIC).     

  condicoes,   quantidades   e      

  exigencias estabelecidas      

  no Termo de Referencia.      

Administrativa( Pregao Aquisicao de equipamentos Melhoria das infraestruturas Emenda Emenda 29.10.2020 a Licitacao concluida 

Gestao) Eletronico nÂº e mobiliarios, visando administrativas e  Parlamentar 20.11.2020  

 06/2020 atender   o   laboratorio   de academicas da UESPI.  Estadual   

 realizado pela historia do campus Dr.Âª      

 Comissao Josefina Demes, da UESPI,      

 Permanente de em Floriano-PI.      

 Licitacao - CPL       
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Administrativa( Pregao Aquisicao de mobiliarios e Melhoria das infraestruturas Convenio Convenio FNDE 29.10.2020 a Licitacao concluida 

Gestao) Eletronico nÂº equipamentos de administrativas e  nÂº. 20.11.2020  

 05/2020 refrigeracao. academicas da UESPI.  808460/2014.   

 realizado pela       

 Comissao       

 Permanente de       

 Licitacao - CPL       

Administrativa( Pregao Aquisicao de mobiliarios e Melhoria das infraestruturas Convenio Convenio FNDE 10.09.2020 a Licitacao concluida 

Gestao) Eletronico nÂº equipamentos de administrativas e  NÂº. 10.11.2020  

 01/2020 refrigeracao. academicas da UESPI.  808460/2014.   

 realizado pela       

 Comissao       

 Permanente de       

 Licitacao - CPL       

Administrativa( Pregao Contratacao de empresa Qualificacao   de   mao   de Convenio Convenio 10.12.2020 a Licitacao deserta 

Gestao) Eletronico nÂº especializada em obra local e regional para o  CAPES nÂº 21.12.2020  

 07/2020 fornecimento de exercicio da docencia no  879530/2018.   

 realizado pela combustivel (Diesel 4x4). Estado do Piaui     

 Comissao       

 Permanente de       

 Licitacao - CPL       

Administrativa( Pregao Locacao de veiculos. Qualificacao   de   mao   de Convenio Convenio 15.09.2020 a Licitacao concluida 

Gestao) Eletronico nÂº  obra local e regional para o  CAPES nÂº 10.11.2020  

 02/2020  exercicio da docencia no  879530/2018.   

 realizado pela  Estado do Piaui.     

 Comissao       

 Permanente de       

 Licitacao - CPL       
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Administrativa( Pregao Aquisicao com Qualificacao   de   mao   de Convenio Convenio 10.12.2020 a Licitacao suspensa 

Gestao) Eletronico nÂº fornecimento de material de obra local e regional para o  CAPES nÂº 21.06.2021  

 08/2020 expediente e material de exercicio da docencia no  879530/2018.   

 realizado pela limpeza Estado do Piaui     

 Comissao       

 Permanente de       

 Licitacao - CPL       

Administrativa( Pregao Agenciamento de viagens e Qualificacao   de   mao   de Convenio Convenio 14.09.2020 a Licitacao concluida 

Gestao) Eletronico nÂº passagens aereas. obra local e regional para o  CAPES nÂº 10.11.2020  

 03/2020  exercicio da docencia no  879530/2018.   

 realizado pela  Estado do Piaui.     

 Comissao       

 Permanente de       

 Licitacao - CPL       

Administrativa( Pregao Aquisicao com Qualificacao   de   mao   de Convenio Convenio 08.10.2020 a Licitacao concluida 

Gestao) Eletronico nÂº fornecimento de material obra local e regional para o  CAPES nÂº 10.11.2020  

 04/2020 educativo e desportivo, exercicio da docencia no  879530/2018.   

 realizado pela materiais de expediente, Estado do Piaui     

 Comissao materiais de limpeza,      

 Permanente de insumos de informatica,      

 Licitacao - CPL servicos graficos e      

  papelaria.      
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Coordenação de Relações Internacionais - CRI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Divulgacao de 0 programa visa a selecao Ampla divulgacao para Convenio 0 Programa Abril a dezembro Vigente - Aguardando 

 selecao interna de estudantes universitarios estudantes de graduacao,  custeou as de 2021 contrato de estagio pela 

 para intercambio latino-americanos   de   alto oportunizando-os a  despesas para o  PREX para o aluno exercer a 

 da Fundacao potencial e vocacao para o candidatarem-se no  aluno convocado  ultima etapa de praticas do 

 Botin - Espanha servico publico. A Programa Internacional  durante o  Programa, nesta IES. 

  Fundacao Botin busca criar com financiamento integral.  intercambio. A   

  uma redes de servidores 12 alunos inscritos e um  ultima etapa e a   

  publicos altamente selecionado do Curso de  contratacao do   

  treinados para desenvolver Direito do Campus  aluno como   

  a regiao em que vivem. 'Torquato Neto', sendo um  estagiario na   

   dos 32 alunos da America  UESPI.   

   Latina.     
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Extensao Divulgacao de Comprometida com o Ampla divulgacao de Sem Sem onus, caso Marco a junho de Finalizado 2021 

 Inscricoes para trabalho de difusao do oportunidade internacional. Recurso o aluno seja 2021 (Divulgacao  

 Programa conhecimento e da Lingua Nao houve selecionados da  selecionado e selecao)  

 Internacional de Espanhola, a  Universidade UESPI  ganha uma   

 bolsas na de La Rioja disponibiliza a   bolsa para a   

 Universidad de Convocatoria Brasil com o   execucao do   

 La Rioja programa de Cursos de   intercambio   

  Lingua e Cultura   financiado pela   

  Espanholas 2021-2022,   parceria   de   La   

  para interessados em   Rioja com o   

  aprender espanhol ou   Banco   

  aperfeicoar seus   Santander.   

  conhecimentos na lingua.      

Extensao INSCRICA0/APLI 0s Diplomas espanhois 110 Inscritos, ampla Sem Nao se Aplica Janeiro a Ao aguardo   dos   diplomas 

 CACA0 DE DELE sao qualificacoes divulgacao, elaboracao de Recurso  Novembro de dos aprovados da 

 EXAME DE oficiais com o objetivo de textos para materia de   2021 - convocatoria   de   novembro 

 PR0FICIENCIA atestar o grau de divulgacao, gravacao de   Inscricoes/aplicac de 2021 

 INTERNACI0NAL Proficiencia na lingua podcast e atendimento   oes  

 DE ESPANH0L - espanhola, concedido pelo individualizado aos     

 DELE Instituto Cervantes em candidatos sobre o     

  nome do Ministerio da agendamento de seus     

  Educacao e Cultura da exames,   lancamentos   de     

  Espanha, podendo ser inscricoes   em   plataforma     

  apresentado em cursos de oficial do Cervantes de     

  pos-graduacao   e   carreira Madrid.     

  profissional.      
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Extensao Traducoes de 

Historico Escolar 

de alunos para a 

lingua inglesa. 

Tornar aptos para selecoes 

de intercambio e estudos de 

graduacoes e pos no 

exterior. 

Candidatura de alunos em 

programas internacionais 

Sem 

Recurso 

Nao se aplica Continuo Vigente 

Extensao Edital de 

Intercambio na 

California com 

bolsas parciais. 

Parceria com a 

IBS Americas - 

International 

Business School 

0 objetivo dos programas e 

oferecer a oportunidade ao 

aluno de aprofundar 

conhecimentos nas 

diversas areas da 

Administracao no periodo 

de ferias, em conjunto com o 

desenvolvimento do idioma     

ingles     e     uma 

experiencia internacional. 

Ampla   divulgacao, 

assessoria aos candidatos 

interessados.   Alunos 

inscritos e aprovados no 

programa  â€˜Business 

Englishâ€™ da California 

State University, Northridge 

(CSUN) em parceria com a 

University of  La  Verne 

(ULV) â€“ Estados Unidos. 

Sem 

Recurso 

Sem onus para a 

IES. 0 programa 

financia   70%   e 

os 30% sao 

custeados pelos 

candidatos 

inscritos. 

Divulgacao: 

setembro; 

Inscricoes: 

outubro; 

Assessoria; 

setembro de 

2021 ate o 

retorno em 2023 

Vigente: Viagem dos 

aprovados prevista para julho 

de 2022, e janeiro de 2023 

Pesquisa Divulgacao de 0 intercambio tem o Ampla divulgacao, Sem Nao se Aplica JANEIR0 DE FINALIZAD0 

 intercambio na objetivo de ofertar varias assessoria orientativa a Recurso  2021 -  

 Hungria  bolsas de estudos para os comunidade academica,   PRIMEIRA   

   estudantes viverem e emissao de documentos   ETAPA   

   estudarem na Hungria traduzidos para as      

   atraves do Programa candidaturas.      

   Stipendium Hungaricum, no       

   intuito de elevar a       

   internacionalizacao do       

   Ensino Superior em       

   constante desenvolvimento.       
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Pesquisa Chamada com 0 objetivo das Bolsas de Ampla divulgacao para a Sem Financiado pela Processo Finalizado 

 financiamentos Parceria de Pesquisa inteira comunidade Recurso Comissao do seletivo: Junho a  

 para parcerias de (RPGs) e fortalecer ou academica, oportunizando  Programa da novembro de  

 pesquisa entre iniciar um intercambio incentivo para candidaturas  Suica e suas 2021  

 Suica e America cientifico entre internacionais. Prestacao  parcerias    

 Latina pesquisadores e de Assessoria aos      

  instituicoes suicas e interessados      

  latino-americanas. Elas       

  podem ser   usadas   para       

  desenvolver propostas de       

  projetos conjuntos a serem       

  apresentados a grandes       

  agencias de financiamento.       
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Administrativa( Evento - 0bjetivo de oferecer Capacitacao no intuito de Sem Nao se Aplica 04 de fevereiro, Finalizado 

Gestao) Workshop online: estrategias de desenvolver planos e Recurso  quinta-feira, das  

 Internacionalizac internacionalizacao e estrategias de capacitacao,   9h30min as 12h  

 ao do Ensino politicas linguisticas por acordos bilaterais para   e das 14h as  

 Superior: meio de parcerias entres desenvolvimento de   16h30min.  

 conceitos e instituicoes de ensino pesquisas,   estrategias   de     

 dimensoes - superior   do   Brasil   e   do internacionalizacao     

 Conselho Reino Unido. 0 edital voltadas para as politicas     

 Britanico, MEC, procura capacitar as linguisticas. Em suma,     

 C0NFAP. instituicoes Brasileiras para aumentar as nossas     

  desenvolver escritorios de oportunidades de     

  internacionacionalizacao. consolidar planos de     

   internacionalizacao por     

   meio de parcerias com     

   universidades britanicas a     

   fim de apoiar as     

   transformacoes das     

   politicas de ensino de     

   ingles na UESPI.     
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Ensino Divulgacao de Comprometida com o 0portunidade divulgada, e a Sem Sem onus, caso Marco a Junho Finalizado 

 inscricoes para trabalho de difusao do comunidade academica Recurso o aluno seja de 2020   

 Programa conhecimento e da Lingua teve conhecimento das  selecionado    

 Internacional de Espanhola, a  Universidade oportunidades para  ganhara uma    

 bolsas na de La Rioja disponibiliza a intercambio. Nao houve  bolsa pra a    

 Universidad de Convocatoria Brasil com o selecionados da UESPI  execucao do    

 La Rioja programa   de   Cursos   de   intercambio.    

  Lingua e Cultura       

  Espanholas 2020-2021,       

  para interessados em       

  aprender espanhol ou       

  aperfeicoar seus       

  conhecimentos na lingua.       

Ensino CADASTR0 NA Assinado o Formulario de UESPI com situacao Sem Sem onus, todas Janeiro a Finalizada. Situacao 

 "EDUCATI0N Pessoas Autorizadas (ASL) cadastral regularizada, Recurso as trocas de setembro de cadastral ativa.  

 C0MMISSI0N para contato com esta facilitando troca de  informacoes 2020    

 F0R F0REIGN Comissao Internacional informacoes e assinaturas  foram na     

 GRADUATES - para representar alunos de   documentos   para   os  modalidade     

 ECFMG" (egressos) que realizem o pedidos de reconhecimento  online.     

  pedido de Reconhecimento de Diplomas dos alunos do       

  de   Diploma   de   Medicina Centro de Ciencias da       

  para o exercicio nos Saude - CCS/UESPI para o       

  Estados Unidos - EUA. exercicio de sua profissao       

   nos Estados Unidos.       

   Atendemos uma solicitacao       

   dessa natureza no ano de       

   2020, realizada com       

   sucesso.       
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Extensao Divulgacao de 

selecao interna 

para intercambio 

da Fundacao 

Botin 

0 programa visa a selecao 

de estudantes universitarios 

latino-americanos de alto 

potencial e vocacao para o 

servico publico. A 

Fundacao Botin busca criar 

uma redes de servidores 

publicos altamente 

treinados para desenvolver 

a regiao em que vivem. 

Ampla divulgacao para 

estudantes de Graduacao, 

oportunizando incentivo 

para candidaturas 

internacionais. 

Sem 

Recurso 

Sem onus, o 

Programa paga 

todas as 

despesas para 

os convocados. 

Abril a Julho de 

2020 

Finalizada, tivemos apenas 6 

inscritos e nenhum foi 

selecionado. 

Extensao Traducoes de 

Historico Escolar 

de alunos para a 

lingua inglesa. 

Tornar aptos para selecoes 

de intercambio e estudos de 

graduacoes e pos no 

exterior. 

Acesso as candidaturas 

internacionais para 

intercambio no ambito da 

graduacao e pos, nos 

diferentes programas. 

Sem 

Recurso 

Nao se aplica Continuo Concluido 2020 

Extensao INSCRICA0/APLI 0s Diplomas espanhois Foram 32 inscritos B1 no Sem Sem onus para a As inscricoes - Resultados online foram 

 CACA0 DE DELE sao qualificacoes Exame   que   foi   aplicado Recurso IES. Somos novembro de enviados para os emails dos 

 EXAME DE oficiais   que   acreditam   o somente no mes de  apenas Centro 2019 a marco de candidatos e os Diplomas, 

 PR0FICIENCIA grau de Proficiente da setembro, devido a  Aplicador, os 2020. A estao no prazo para 

 INTERNACI0NAL lingua espanhola, pandemia nao o aplicamos  candidatos aplicacao foi chegarem   da   Espanha   e 

 DE ESPANH0L - concedido pelo Instituto em maio conforme havia  realizam o adiada   de   maio serem enviados a UESPI. 

 DELE Cervantes   em   nome   do sido programado. Aplicado  pagamento da para setembro  

  Ministerio da Educacao, por professores de  taxa direto ao 2020  

  Cultura e Esportes da Espanhol desta IES.  Parceiro Instituto   

  Espanha, podendo ser   Cervantes.   

  apresentado em cursos de      

  pos-graduacao   e   carreira      

  profissional.      
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Pesquisa Divulgacao de 0 intercambio tem o Ampla divulgacao, Sem Nao se aplica Dezembro de Finalizado 

 intercambio na objetivo de ofertar varias comunidade academica Recurso  2020   

 Hungria  bolsas de estudos para os buscou a CRI para      

   estudantes viverem e assessoria orientativa e      

   estudarem na Hungria, no buscou traducao de      

   intuito de elevar a historicos e Declaracoes de      

   internacionalizacao do Vinculo em lingua inglesa.      

   Ensino Superior em       

   constante desenvolvimento,       

   para fortalecer as relacoes       

   internacionais da       

   comunidade   academica   e       

   da pesquisa.       

Administrativa( Assessoria  0rientar   na   questao   das Acesso as candidaturas Sem Nao se aplica Continuo Assessorados realizaram 

Pessoal) orientativa a opcoes de instituicoes para internacionais para Recurso   suas candidaturas de 

 comunidade  intercambio e na questao intercambio no ambito da    interesse com a devida 

 Academica e de criterios e graduacao e pos, nos    documentacao. 

 intermediacao  documentacao para diferentes programas de     

   retirada de vistos. diversos paises.     

   Demandas   e   articulacoes      

   internacionais na pesquisa,      

   extensao, no ensino e      

   gestao e emissao de cartas      

   convites e anuencias para      

   pesquisadores e visitantes.      
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Administrativa( 

Gestao) 

Participacao do 

XXIV Encontro 

da Regional 

Nordeste 

promovido pela 

Associacao 

Brasileira de 

Educacao 

Internacional  - 

FAUBAI, de 01 a 

03/12 de 2020. 

Fortalecimento        da 

internacionalizacao  da 

nossa UESPI, com parceria 

da FAUBAI e o apoio do 

Governador como 

presidente do Consorcio 

Nordeste 

Apresentacao de Projeto 

enviado ao Consorcio 

Nordeste pela FAUBAI para 

acoes de fortalecimento da 

Internacionalizacao da 

UESPI. E criacao de Projeto 

BRAvE para intercambio 

virtual. 

Sem 

Recurso 

UESPI      possui 

cadastro na 

FAUBAI e paga 

anuidade. 

Evento gratuito 

para Associados 

EVENT0 01 a 

03/12 de 2020. 

CADASTR0 ATIV0 NA 

FUABAI 



 

 
 

AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

PROJETO/ATIVIDADE TERRITÓRIO OBJETIVO ELEMENTO DE FONTE 
VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 
SITUAÇÃO ATUAL 

DESPESA DE RECURSO** 

CONSTRUÇÃO DO NOVO CAMPUS DE OEIRAS, 

BLOCO I E BLOCO II DA UESPI. 

TERRITÓRIO VALE DOS RIOS 

SAMBITO E CANNIDÉ 

VIABILIZAR A MELHORIA 

FÍSICA DO CAMPUS 
 

51 
 

16 - FINISA 

  
5.940.094,61 

 

OBRA EM 

ANDAMENTO 

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

REFORMA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS CLÓVIS 

MOURA 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
51 

 
00 

  
921,257,68 

  

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, 

PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS 

DE SALAS DE AULA NO CAMPUS CLÓVIS MOURA 

 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

 
VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 

 
51 

 

 
00 

  

 
1.935.596,95 

  

READEQUAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO, CAMPUS 

POETA TORQUATO NETO. 

 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 

 
51 

 

 
10 - EMENDA 

  

 
589.399,73 

  

ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

REFORMA DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS 

DE PARNAÍBA 

 

TERRITÓRIO PLANÍCIE 

LITORÂNEA 

 
VIABILIZAR A MELHORIA 

FÍSICA DO 

CAMPUS 

 

 
51 

 

 
00 

  

 
37.458,25 

  

ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, 

ESTRUTURAL E ELÉTRICO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA DO CAMPUS DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO 

 
TERRITÓRIO SERRA DA 

CAPIVARA 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
 

51 

 
 

10 - EMENDA 

  
 

404.672,48 

  

ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

REFORMA DOS BANHEIROS DO CCSA (CENTRO DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS) NO CAMPUS POETA 

TORQUATO NETO 

 
 

TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
 

51 

 
 

00 

  
 

25.525,39 

  

ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

REFORMA DO DEPÓSITO DO CCS (CENTRO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE ) NO CAMPUS POETA 

TORQUATO NETO 

 
 

TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
 

51 

 
 

00 

  
 

13.045,25 

  

ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA CENTRAL DO 

CAMPUS POETA TORQUATO NETO 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
51 

 
00 

 
 

32.085,54 

  

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA PARA ADEQUAÇÕES DE SALAS A 

FIM DE FUNCIONAR O CENTRO DE MEDIAÇÃO E 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO CAMPUS CLÓVIS 

MOURA 

 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

 
VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 

 
51 

 

 
00 

  

 
37.890,21 

  

 

ADEQUAÇÕES DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO 

DO CENTRO DE MEDIAÇÃO E SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS NO CAMPUS CLÓVIS MOURA 

 

 

TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 

 

51 

 

 

00 

  

 

37.890,21 

  

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LAYOUT DA SALA DE 

PSICOLOGIA DA FACIME, CAMPUS POETA 

TORQUATO NETO 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

VIABILIZAR A 

MELHORIA FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
51 

 
00 

  
- 

  

 

ADEQUAÇÕES NO PROJETO ARUITETÔNICO DO 

ANEXO QUILOMBOLA DO CAMPUS DE PICOS - 

UESPI 

 

TERRITÓRIO VALE DO RIO 

GUARIBAS 

 

VIABILIZAR A MELHORIA 

FÍSICA DO 

CAMPUS 

 

 

51 

 

 

00 

  

 

545.810,25 

  

 
REFORMA DO SETOR DE TRANSPORTES 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

VIABILIZAR A MELHORIA 

FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
51 

 
00 

  
65.875,67 

  

EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA DO PALÁCIO PIRAJÁ 

 
TERRITÓRIO ENTRE RIOS 

VIABILIZAR A MELHORIA 

FÍSICA DO 

CAMPUS 

 
51 

 
00 

  
53.935,41 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 
DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Melhoria na Melhorar a infraestrutura de Todos   os   professores   e Suprimento - 2021 Em execucao 

Infraestrutura) infraestrutura de rede do Piraja servidores da UESPI foram de Fundos    

 TI do Piraja   beneficiados.     

Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar um Todo site e seus subsites Sem Sem custo 2021 Em execucao 

Infraestrutura) do novo site da novo site para a Uespi,para de cada Pro-Reitoria e Recurso    

 Uespi. Endereco: aumentar a Ascom   foram   criados.   0     

 https://uespi.edu. seguranca,assim como ter projeto encontra-se em fase     

 br/ um   acesso   a   informacao de teste para sua     

  mais pratico e facilitado. implantacao   e   divulgacao     

   ao publico.     

Administrativa( Sistema de Adaptacao no Prof. 0nline Sistema desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) criacao de para que o proprio funcional.   Recurso    

 e-mails professor crie seu e-mail        

 institucionais pelo institucional utilizando a API        

 Prof. 0nline. do Google Suite.        



163 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar um Em producao. Sem Sem custo 2021 Em execucao 

Infraestrutura) do   site   para   o Subsite   para   a   Mestrado  Recurso    

 Mestrado Profissional em Biologia      

 Profissional em dentro do novo site Uespi      

 Biologia. onde possa ser publicado      

  todas   as   informacoes   do      

  Projeto.      

Administrativa( Manutencao e Atualizacoes  e Sistema atualizado e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) correcao de erros manutencoes no sistema funcional.   Recurso    

 no sistema do do Parfor.          

 PARF0R           

Administrativa( Sistema de Atualizacoes  e Sistema atualizado e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) monitorias para manutencoes no sistema funcional.   Recurso    

 os periodos de monitorias.          

 2020.2 e 2021.1           

Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar um Foi desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Ativo 

Infraestrutura) do   site   para   o site para o Programa de entregue a coordenacao do Recurso    

 Programa de Mestrado em   Sociedade e curso.     

 Mestrado em Cultura para que seja      

 Sociedade e postado editais, eventos e      

 Cultura. noticias sobre o programa .      

 Endereco:       

 https://ppgsc.ues       

 pi.br       
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Administrativa( Atendimento e Prestar suporte aos Mais de 500 atendimentos Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) suporte aos usuarios dos sistemas prestados. Recurso    

 alunos e eletronicos da UESPI.      

 professores por       

 e-mail        

Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar um Foi desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Ativo 

Infraestrutura) do site para as site   para   dar   suporte   a entregue a Comissao Recurso    

 Eleicoes para eleicao de Reitor da Uespi Eleitoral.     

 Reitoria Uespi 2021.      

 2021       

Administrativa( Contas de Configuracao de 12 mil Todos os estudantes Sem Sem custo 2020 Ativo 

Infraestrutura) e-mails  contas de e-mails para matriculados em 2020.1 Recurso    

 institucionais  estudantes utilizando o receberam e-mails     

   Google Workspace, institucionais.     

   anteriormente chamado de      

   Gsuite.      

Administrativa( Criacao do novo Adaptacao do Coordenador Sistema desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) historico escolar 0nline para criacao de funcional. Recurso    

 para Mestrado. historico escolar para      

  mestrado      

Administrativa( Sistema de Atualizacoes  e Sistema atualizado e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) encargos para os manutencoes no sistema funcional. Recurso    

 periodos 2020.2 de encargos.        

 e 2021.1         
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Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar um Foi desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Ativo 

Infraestrutura) do   site   para   o site para o Mestrado entregue a coordenacao do Recurso    

 Mestrado Profissional em Letras ,para curso.     

 Profissional em que seja postado editais,      

 Letras. Endereco: eventos e noticias sobre o      

 http://profletras.u programa.      

 espi.br       

Administrativa( Sistema Desenvolvimento, Sistema desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Em desenvolvimento 

Infraestrutura) Integrado   DA0S, manutencao e criacao de parcialmente funcional.  Recurso    

 DST   e   DMC   - novas funcionalidades para       

 SIDDD gestao de professores,       

  tecnicos e comissionados.       

Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar Em producao. Sem Sem custo 2021 Em execucao 

Infraestrutura) de   pagina   para uma pagina para o  Recurso    

 Seminario Seminario Internacional      

 Internacional Independencias dos Brasis,      

 Independencias onde devera conter      

 dos Brasis. inscricao,   recebimento   de      

  arquivo de documentacao,      

  programacao do evento      

  assim como confirmacao de      

  inscrito via e-mail .      

Administrativa( Manutencao e Verificar e atualizar codigo Foi atualizado os plugins Sem Sem custo 2021 Ativo 

Infraestrutura) suporte   do   site fonte do site assim como existentes assim como Recurso    

 atual   da   Uespi. dar suporte a todos substituicao daqueles que     

 Endereco: usuarios do site. foram descontinuados por     

 https://www.uespi  seus desenvolvedores.     

 .br/site/       

http://profletras.u/
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Administrativa( Sistema de Melhorar   desempenho   do Sistema separado e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) matricula sistema de matriculas funcional.  Recurso    

 curricular em separando-o do servidor do       

 servidor proprio sistemas4.       

Administrativa( Desenvolvimento Desenvolver e implantar um Foi desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Ativo 

Infraestrutura) do site de site para a revista entregue ao Projeto.  Recurso    

 Pesquisa para a 0bservatorio Uespi onde       

 revista possa ser publicado todas       

 0bservatorio as informacoes do projeto       

 Uespi. assim como todas as       

 Endereco: edicoes da revista.       

 https://observator        

 io.uespi.br/        

Administrativa( Funcionalidade Atualizacao do sistema Sistema desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) para realizacao Aluno 0nline para funcional.  Recurso    

 de matricula realizacao de matriculas       

 online para o online para o mestrado do       

 mestrado PPGL. PPGL.       

Administrativa( Sistema para Desenvolvimento, Sistema desenvolvido e Sem Sem custo 2021 Concluido 

Infraestrutura) cadastro dos manutencao e atualizacao funcional.  Recurso    

 relatorios de do sistema para cadastro e       

 acao  geracao de relatorios das       

   acoes realizadas por       

   diversos setores da       

   Universidade.       
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Atendimento no e-

mail de suporte ao 

sistema aluno 

online 

Atender aos usuarios do 

sistema aluno online 

respondendo e resolvendo 

problemas relacionados ao 

sistema 

Todos usuarios que 

procuraram o servico foram 

atendidos. 

Sem 

Recurso 

Sem custo 2021 Ativo 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Sistema de 

criacao de 

e-mails 

institucionais pelo 

aluno online 

Adaptacao no aluno online 

para que o proprio aluno 

crie seu e-mail institucional 

utilizando a API do Google 

Suite. 

Sistema desenvolvido e 

funcional. 

Sem 

Recurso 

Sem custo 2021 Concluido 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Desenvolvimento 

do Subsite da 

Universidade 

Aberta do Piaui 

dentro do novo 

site da Uespi. 

Endereco: 

https://uespi.edu. 

br/uapi/ 

Desenvolver e implantar um 

Subsite para a 

Universidade Aberta do 

Piaui dentro do novo site 

Uespi, onde possa ser 

publicado todas as 

informacoes do curso de 

Administracao. 

Foi desenvolvido e 

entregue ao Projeto. 

Sem 

Recurso 

Sem custo 2021 Ativo 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Manutencao e 

correcao de erros 

no site do 

Matriculas NEAD 

no periodo 

2020.1 e 2020.2 

Atualizacoes e 

manutencoes no sistema 

do matriculas NEAD. 

Sistema atualizado e 

funcional. 

Sem 

Recurso 

Sem custo 2021 Concluido 
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Sistema        para 

cadastro de 

metas para o PDI 

2022-2026 

Desenvolvimento, 

manutencao e atualizacao 

do sistema para cadastro e 

geracao de relatorios das 

metas institucionais dos 

campus  e centros  da 

Universidade. 

Sistema desenvolvido e 

funcional. 

Sem 

Recurso 

Sem custo 2021 Concluido 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Núcleo de Educação à Distância-NEAD 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino 0ferta dos cursos 

de Licenciaturas 

em: Letras 

Portugues, Letras 

Espanhol, Letras 

Ingles, Historia e 

Matematica pela 

UESPI-CAPES-U 

AB 

Atender as demandas por 

formacao de professores 

para atuacao na Educacao 

Basica no Estado do Piaui. 

Formacao de professores 

por meio dos cursos 

contemplados na presente 

proposta para atuarem na 

Educacao Basica nos 

Municipios do Piaui, bem 

como nas diversas esferas 

da Administracao Publica. 

Convenio R$ 781.500,00 Janeiro a 

Dezembro de 

2021 

Em andamento 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Reorganizacao 

dos espacos e 

infraestrutura do 

NEAD. 

Atender as demandas do 

NEAD/UAB,  bem como 

melhorar o atendimento ao 

publico em   geral, 

otimizando  espacos  e 

atividades  diarias  do 

Nucleo . 

Atendimento as demandas 

rotineiras do NEAD/UAB, 

melhora no atendimento ao 

publico  em  geral, 

otimizacao das atividades 

diarias do Nucleo  e 

consolidacao   da 

incorporacao dos 

Programas Especiais da 

UESPI    no    espaco    do 

NEAD. 

Suprimento 

de Fundos 

R$:3.000,00 Mensal Executado 
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Administrativa( 

Pessoal) 

Funcionamento 

do NEAD por 

meio de rodizio 

de  expediente 

presencial  e 

remoto. 

Assegurar o funcionamento 

do NEAD atendendo as 

normas sanitarias vigentes 

e ao rodizio de expediente 

presencial e remoto 

conforme normativas 

federais, estaduais e 

internas. 

Sistema de trabalho 

remoto, adaptacao as 

medidas sanitarias e rodizio 

de expediente presencial 

implementados conforme 

normativas federais, 

estaduais e internas. 

Suprimento 

de Fundos 

R$: 3.000,00 Mensal Executado 

Administrativa( 

Gestao) 

0rganizacao das 

atividades 

administrativas e 

recomposicao da 

equipe 

administrativa. 

0rganizar as atividades 

administrativas de rotina e 

recompor a equipe 

administrativa. 

Lancamento de editais 

referentes a contratacao de 

tecnicos para atuarem nos 

diversos setores do NEAD-

UAB 

Convenio R$ 781.500,00 2021.2 Concluido 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 - SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

 Reuniões 
Sistemáticas junto ao 
Comitê Gestor da UAPI 
para discussão  e 
finalização de Minuta de 
criação da Lei da UAPI nº 
7.443, de 08 de janeiro de 
2021; 

Apresentar/Construir/ 
Discutir 

Formalizar a Minuta de 
Criação da Lei da UAPI 

Aprovação do texto de 
criação da Lei da UAPI 

 

 

Promulgação da LEI, através 
do DOE. 

NÃO UTILIZADO Iniciado em outubro 
de 2020 – finalizado 
em janeiro de 2022 

LEI PROMULGADA (Lei, a 
qual foi sancionada como 
Lei UAPI Nº 7.443, 
sancionada em de 8 de 
janeiro de 2021) 

a)   Elaboração    de Editais
 (equipe 
multidisciplinar 
/Professor Formador e 
Assistente 
/Tutores/Professor 
Supervisor de Estágio), 
(vide processos SEI: 
0089.009238/2021-19 - 
Equipe Multidisciplinar; 
00089.008654/2021-91 – 
Tutores; 
00089.009262/2021-40 – 
Professor Formador; 
00089.008292/2021-39 – 
Professor Supervisor de 
Estágio. 

Adequar-se à 
regulamentação de 

contratação, via seletivo, de 
professores/tutores/equipe 

multidisciplinar 

TODOS os 
professores/tutores/equipe 

multidisciplinar FORAM 
convocados VIA EDITAL. 

 

 58 professores formadores 
e assistentes 
(Edital 004/2021); 

 

 16 Professores/ 
Supervisores de Estágio 
Obrigatório; 

 

 183 Tutores (1 por polo, 
para as todas as três etapas 
da UAPI) 
(Edital 003/2021); 

Não houve recurso 
destinado, além da 

bolsa mensal já 
recebida pelas 

coordenações da 
UAPI, que 

compuseram a 
Comissão geral e a 
Banca do Seletivo. 

FEVEREIRO A AGOSTO FINALIZADO 
 

OBS: Algumas convocações 
em todos os editais ainda 

estão em andamento, 
especialmente nos editais 
004/2021 e 002/2021, pois 

houve a necessidade de 
remanejamento de 

professores em virtude da 
necessidade de lotação em 
disciplinas que não houve 

candidatos inscritos. 
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   14 colaboradores de Apoio 
Administrativo (várias 
funções) 

(Edital 001/2021) 

   

 
Elaboração/Publicação do 
Edital UAPI/NEAD/UESPI 
Nº005/2022.1, do 
Vestibular da UAPI. 

 
Efetivar a implantar a 

expansão da 3ª etapa da 
UAPI, em mais 63 polos 

 
Realização de Seletivo para o 

preenchimento de 3.150 
vagas, distribuídas em 63 

polos, da expansão da etapa 
3 da UAPI. 

 

OBS. Este edital teve um 
total de quase 10mil 

inscritos e selecionado mais 
de 5mil candidatos. 

 
Recurso da rubrica 

destinada a 
realização de 

vestibular da ETAPA 
3, conforme PTA do 

ano 1 do projeto. 
O recurso foi 

utilizado para o 
pagamento da 

Comissão Geral e 
banca de 

professores que 
avaliaram o 

processo seletivo, 
conforme processo 

nº 

 
MAIO-AGOSTO 

 
REALIZADO 

 
Planejamento de Oferta de 
PENEAD (UAPI 1 e 2); (VIDE      
PROCESSO      SEI: 
00089.005700/2021-09   e 

 
Realizar oferta das principais 

disciplinas de maior 
incidência de reprovação 
para que o aluno pudesse 

  
UTILIZADO 
RECURSOS DE 
BOLSAS PARA 
PROFESSORES E 

 
MARÇO-JUNHO 

 
REALIZADO 

REALIZOU-SE PENEAD dos 
Blocos II e III 
UAPI 1 – 688 matriculados 
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00089.006005/2021-56 e 
00089.012573/2020-13) 
para sanar lacuna de 
ofertas de período 
enquanto se realizava os 
editais da contração de 
professores. 

sanar parte ou 
completamente suas 

pendências de disciplinas; 
 

Ofertar período especial 
como proposta do aluno 
UAPI não ficar sem aula 

durante o período da 
realização dos editais. 

UAPI 2 – 476 matriculados 
(Cada aluno cursou até 
cursaram até 3 disciplinas 
por bloco.) 

 

ALUNOS REINTEGRADOS 
UAPI 1 – 7 
UAPI 2 – 7 

TUTORES e 
COORDENADORES, 
como de praxe para 
os períodos 
tradicionais. 

  

Oferta de cursos de Ofertar conteúdos práticos, Ofertou-se uma O parceiro JUNHO-JULHO Primeira etapa de cursos 
extensão em parceria com através da parceria com o programação e 23 cursos e SEBRAE_PI  finalizada. Já realizando 
o SEBRA-PI (Vide processo SEBRAE-PI palestras, com emissão de financiou todos os  novo planejamento de 
SEI 00089.004228/2021-  certificado pelo SEBRAE em cursos.  novos cursos. 
89 )  que serviu de AACC para os    

  alunos.    

  Atingiu-se um número de    

  alunos participantes    

Oferta de Curso de 
Extensão para os alunos da 

Ofertar cursos de extensão 
para alunos da UAPI 

Total de participantes da 
uapi: 1.764 alunos 

Não houve a 
utilização de 

MARÇO a MAIO FINALIZADO 

UAPI, elaborado pelos   recursos   

professores desta IES.      

Acompanhamento da Realizar/Padronizar o Realizou-se 2746 matriculas Não houve a NOVEMBRO- ATIVO para os próximos 
Elaboração da processamento de matrículas institucionais através da utilização de DEZEMBRO editais/matrículas 

PLATAFORMA SIGPREUAPI institucionais dos alunos da nova plataforma do SIGPREG recursos.  institucionais 
 Etapa 3 da UAPI na UAPI Programação foi   

 plataforma SIGPREG  realizada com o   

   apoio da PREG.   

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1532751&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=ddd00350b1232e9d505bcab2df242f3fd41c872cb784577ff12fad37771202c3
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1532751&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=ddd00350b1232e9d505bcab2df242f3fd41c872cb784577ff12fad37771202c3
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Implantação/Inauguração 
da Etapa 3 da UAPI, mais 

63 novos polos. 

Expandir a UAPI para mais 63 
munícipios, 

somando/abrangendo 183 
polos no total 

Expandiu-se a UAPI para 
todos os territórios do 
Estado, somando 183 

municípios. 

A implantação dos 
polos está a cargo 

da SEDUC 

JANEIRO-2022 IMPLANTADO/AULAS 
INICIADAS - 1º PERÍODO 

VIGENTE 

 

OBS: ENTREGAR ATÉ 30/03/2022. 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI – 2020 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Outubro/2020 

 
ATIVIDADE/TEMA: Reuniões Sistemáticas junto ao Comitê Gestor da UAPI para discussão 

e finalização de Minuta de criação da Lei da UAPI - Outras atividades da rotina 
administrativas e pedagógicas da UAPI. 
Atualização de Projeto Pedagógico do Curso para avaliação junto ao CEPEX 

 
DATA/PERÍDO: Outubro de 2020 

 
PÚBLICO-ALVO: Comitê Gestor UAPI (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta de Lei da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Finalização da elaboração da Lei, a qual foi 

sancionada como Lei UAPI Nº 7.443, sancionada em de 8 de janeiro de 2021 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Enquanto a Lei não havia sido sancionada, todo o processo de 
contratação de professores, pagamento de bolsas, bem como atividades pedagógicas e 
administrativas continuavam na rotina burocrática da UAPI/UESPI. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2020 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Novembro/2020 

 
ATIVIDADE/TEMA: 

Articulação junto a SEDUC para disponibilizar equipe técnica para apoio administrativo da 
UAPI; 
Outras atividades administrativas e pedagógicas da UAPI 

 
DATA/PERÍDO: Novembro de 2020 

 
PÚBLICO-ALVO: Coordenadores UAPI 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas com 
equipe de coordenadores acerca das atividades acadêmicas da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Ações rotineiras inerentes ás atividades de 

coordenação geral e acompanhamento e deliberações das atividades acadêmicas e 
administrativas da UAPI cumpridas. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Levantamento das necessidades de equipe administrativa UAPI, 
bem como de infraestrutura de apoio. 

 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2020 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Dezembro/2020 

 
ATIVIDADE/TEMA: 

- Recepção da primeira equipe disponibilizada pela SEDUC para compor equipe técnica para 
apoio administrativo da UAPI; 
- Outras atividades da rotina administrativa e pedagógicas da UAPI 

 
DATA/PERÍDO: Dezembro de 2020 

 
PÚBLICO-ALVO: Coordenadores UAPI 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas com 
equipe de coordenadores acerca das atividades acadêmicas da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Ações rotineiras inerentes ás atividades de 

coordenação geral e acompanhamento e deliberações das atividades acadêmicas e 
administrativas da UAPI. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Acompanhar atividades e processos de rotinas burocráticas 
 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Janeiro-2021 

 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Reuniões Sistemáticas junto ao Comitê Gestor da UAPI para discussão e finalização 
de Minuta de criação da Lei da UAPI nº 7.443, de 08 de janeiro de 2021; 

 Outras atividades da rotina administrativas e pedagógicas da UAPI ( vide processo 
SEI 00089.011485/2020-96) 

 
DATA/PERÍDO: janeiro de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comitê Gestor UAPI (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta de Lei da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Finalização da elaboração da Lei, a qual foi 

sancionada como Lei UAPI Nº 7.443, sancionada em de 8 de janeiro de 2021 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Acompanhamento das atividades pedagógicas, administrativas e 
burocráticas. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1069923&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=89420fddea33a15e04c30fd8928bfebf07d3328a4b0942f7c314bb37e59d5923
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Fevereiro/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Demandas da rotina administrativas e pedagógicas da UAPI 

 Formação e reunião com o Colegiado de Curso da UAPI (VIDE PROCESSOS SEI: 
00089.003993/2021-81) 00089.012174/2020-44) 

 

DATA/PERÍDO: Fevereiro de 2021 
 
PÚBLICO-ALVO: Comitê Gestor UAPI (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta de Lei da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Finalização da elaboração da Lei, a qual foi 

sancionada como Lei UAPI Nº 7.443, sancionada em de 8 de janeiro de 2021 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Discussão e acompanhamento da Minuta de Lei através das 

reuniões internas junto a ASSEJUR/UESPI e também em reuniões com o Comitê Gestor da 
UAPI. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1516679&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=27ce1d7f94fef503e054142e9e12561621074999fa7d51435948301727c90c8e
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=1147593&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=f5936d0aebb0b2f4888de9d6f96ae8942b4255506f378b3a3842629eb44168f5
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Março/Abril/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Elaboração de Editais (equipe multidisciplinar /Professor Formador e Assistente 
/Tutores/Professor Supervisor de Estágio), (vide processos SEI: 0089.009238/2021- 
19 - Equipe Multidisciplinar; 00089.008654/2021-91 – Tutores; 00089.009262/2021- 
40 – Professor Formador; 00089.008292/2021-39 – Professor Supervisor de Estágio 

 Oferta de PENEAD (UAPI 1 e 2); (VIDE PROCESSO SEI: 00089.005700/2021-09 e 
00089.006005/2021-56 e 00089.012573/2020-13) 

 Oferta de cursos de extensão em parceria com o SEBRA-PI (Vide processo SEI 
00089.004228/2021-89 ); 

 Outras rotinas administrativas e pedagógicas da UAPI; 

 
DATA/PERÍDO: Março/Abril/Maio de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade em geral (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta dos Editais; Formação de Comissão de Avaliação 
de Candidatos; Demandas da rotina administrativa da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 
Total de inscritos nos cursos de extensão: 3.452 alunos; nos seguintes CURSOS: 

Análise Swot 27/03 08:00 as 12:00 

Análise Swot 10/04 08:00 as 12:00 

Matriz Gut 17/04 08:00 as 12:00 

Matriz Gut 24/04 08:00 as 12:00 

Modelagem Canvas 08/05 08:00 as 12:00 

Modelagem Canvas 15/05 08:00 as 12:00 

Total de participantes da uapi: 1.764 alunos; 
Origem dos alunos: 16 estados da federação; 

 
ENCAMINHAMENTOS: Reuniões sistemáticas com comissão coordenadores para 

acompanhar o processo de elaboração dos editais UAPI/NEAD/UAPI 001/002/003/004 - 
2021. 

Acompanhar processo de qualificação dos cursos de extensão UAPI e SEBRAE; 
Acompanhar realização do PENEAD/2021 

 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1532751&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=ddd00350b1232e9d505bcab2df242f3fd41c872cb784577ff12fad37771202c3
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Maio/Junho/Julho/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Publicação, avaliação e contratação (Termo de Outorga) da equipe multidisciplinar 
/Professor Formador e Assistente /Tutores/Professor Supervisor de Estágio), outras 
rotinas administrativas e pedagógicas da UAPI; 

 Elaboração de Minuta de Edital de Vestibular da ETAPA 3 (VIDE PROCESSO SEI: 
00089.010110/2021-10) 

 Vistorias de 83 polos da UAPI (sendo 63 da UAPI 3, 10 da UAPI 1 e 10 da UAPI 2); (Vide 
PROCESSO SEI: 00011.018435/2020-33 ) 

 Elaboração do Plano de Trabalho da ETAPA 3 (SEDUC/UAPI/FAPEPI) (VIDE 
PROCESSO SEI: 00011.014831/2021-72) 

 
 

DATA/PERÍDO: Maio/junho/julho de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em geral, Comitê 

Gestor da UAPI 
 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações; Publicações de 
Resultados de aprovados, cadastro de reservas e classificados de todos os 4 editais; 
Reunião de boas-vindas e qualificação da nova equipe técnica de 
colaboradores/professores e tutores; 

 Formação de comissão de avaliação dos polos, realizando reuniões para a 
elaboração/adaptação do instrumento de coleta e método de avaliação a ser utilizado 
durante as vistorias virtuais; 

 Elaboração do Edital do Vestibular da UAPI 3; 

 Formação da Comissão Geral do Vestibular e Banca de Avaliação; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Nomeação dos colaboradores, professores e tutores da UAPI, através dos Editais: 
001/002/003/004-2021 

 83 polos da UAPI 3, 2 e 1 vistoriados, sendo elaborado relatório técnico apresentado 
e aprovado junto ao CEPEX; 

 Edital do Vestibular da UAPI, etapa 3 pronto para publicação; 

 Correções finais do Plano de Trabalho da ETAPA 3 (SEDUC/UAPI/FAPEPI) 

 

ENCAMINHAMENTOS: Lotação de toda equipe técnica em cada setor, bem como 
capacitação de professores e tutores para o uso da plataforma e rotinas acadêmicas e 
pedagógicas da UAPI. 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=868247&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=47b1a041a6b18bb28a6b204fb940f6fce8eea531e368fde138acbf2afbd8b613
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1708106&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=82f12dcda13c59015d7b4dd7feb79bf3fef53bcf570267b260d246c5bd11df60
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Destacar os pontos fracos analisados durante as vistorias dos polos da UAPI para ser 
apresentado ao Comitê Gestor, especialmente a SEDUC para as providências cabíveis no 
que tange a infraestrutura. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 



183  

 
 

 

RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Julho/Agosto/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Publicação do Edital e Erratas do Vestibular da UAPI 3. 

 Publicação dos Aprovados, Cadastro de Reserva e Classificados nos editais 
(UAPI/NEAD/UESPI nº 001-002-003-004/2021); 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

DATA/PERÍDO: Julho/Agosto de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em geral 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações; 

 Acompanhamento das Chamadas dos Aprovados, Cadastro de reservas e 
Classificados de todos os 4 editais (UAPI/NEAD/UEPI Nº001/002/003/004-2021) 

 Reunião com banca de avaliação do vestibular – etapa 3; 

 Acompanhamento de todo o processo de inscrições do vestibular – etapa 3 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Nomeação dos colaboradores, professores e tutores através dos Editais: 
001/002/003/004-2021; 

 Nomeação e qualificação das Bancas (Geral, de Avaliação, Heteroidentificação) do 
vestibular nomeado via Portaria; 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: realização de todo o processo de avaliação de candidatos/Cadastro 
de reserva e classificados dos editais UAPI/NEAD/UEPI Nº001/002/003/004-2021 

 Acompanhamento de todo o processo de inscrições do vestibular – etapa 3 
 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 
PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Setembro/Outubro/2021 

ATIVIDADE/TEMA: 

 Realização da Avaliação de 9.784 candidatos para preenchimento de 3.150 vagas em 
63 polos da ETAPA 3 DA UAPI, através do Edital do Vestibular, nº 005/2021; 

 Acompanhamento das bancas de avaliação de candidatos, realizando reuniões 
sistemáticas para a padronização da metodologia de análise, conforme edital do vestibular 
da UAPI 3; 

 Publicação dos Editais (001/002/003/004-2021) das 2ª e 3ª Chamadas dos Cadastro 

de reservas e Classificados de todos os 4 editais; (vide Processo SEI: 00089.013507/2021- 

33) 

 Solicitação/acompanhamento de equipamentos para UAPI, através de processo SEI 

(00089.014822/2021 - 00089.016887/2021-68) 00089.016885/2021-79 , 

00089.016818/2021-54 , através de pregão; 

 Elaboração de Site UAPI (Vide processo SEI 00089.010632/2021-91) 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

DATA/PERÍDO: Setembro/Outubro de 2021 
 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em geral 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Mais de 5.000 (cinco mil) candidatos aprovados e classificados no vestibular da 
ETAPA 3 da UAPI; 

 Acompanhamento das 2ª e 3ª Chamadas dos Cadastro de reservas e Classificados 
de todos os 4 editais; 

 Reunião com banca de avaliação do vestibular – etapa 3; 

 Acompanhamento de todo o processo de inscrições do vestibular – etapa 3; 

 Coordenação Geral da UAPI incorporada ao grupo gestor sobre empreendedorismo 
feminino, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações; 

 Acompanhamento das 2ª e 3ª Chamadas dos Cadastro de reservas e Classificados 
de todos os 4 editais; 

 Reunião com banca de avaliação do vestibular – etapa 3; 

 
ENCAMINHAMENTOS: Lotação de parte da equipe técnica (Edital 001/2021) em cada setor, 

bem como capacitação de professores e tutores para o uso da plataforma e rotinas 
acadêmicas e pedagógicas da UAPI; 
Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2579882&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=bf87794ca283a1e07b6a6f262339d38cc5debf1b5c7ef11d4a49ec93570dd8a0
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2579882&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=bf87794ca283a1e07b6a6f262339d38cc5debf1b5c7ef11d4a49ec93570dd8a0
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=3112802&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=2a54ae839edd0b3903c150aa3b4488882ebc83b98297cc7804b6b84b0298ff7c
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=3112402&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=81d88d71735db0bbc673ed11b36f0a303df74f4af5b20001c2db1cc3dfef1704
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=3103505&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=6aecb2f2475cc01b041e6da67baa57801ae7c31b83f75cbd1eddb4abe1592baf


185  

 
 

 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Novembro/Dezembro/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Acompanhamento da elaboração da plataforma do SIGPREG UAPI para a preparação 
das matriculas institucionais da etapa 3; (Vide processo SEI: 00089.018250/2021-14) 

 Qualificação da equipe de coordenadores de polos que serão responsáveis pela 
avaliação de documentação de matrículas institucionais dos alunos da etapa 3; 

 Realização de Matrículas Institucionais de alunos aprovados e Classificados (1ª 
chamada) da ETAPA 3 da UAPI; 

 Acompanhamento do Conteúdo do Site UAPI (Vide processo SEI 00089.010632/2021- 
91); 

 Início do planejamento do 1º período letivo da UAPI 3, juntamente com a equipe de 
coordenadores desta etapa; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 
 
DATA/PERÍDO: Novembro/Dezembro de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em 

geral/Coordenadores Etapa 1,2 e 3, Equipe de apoio administrativo/PREG/DEPPE/NEAD 
 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Acompanhamento das Matrículas Institucionais da Etapa 3 (Aprovados e 1ª chamada 
de Classificados) 

 Coordenação Geral da UAPI incorporada ao grupo gestor sobre empreendedorismo 
feminino, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações de documentos 
para matrículas institucionais ETAPA 3; 

 
ENCAMINHAMENTOS: 

 Realizar todo o processo de acompanhamento das matrículas institucional, etapa 3; 

 Verificar, em reuniões sistemáticas, o processo de planejamento do 1º período 
letivo/cronograma/capacitação de professores e tutores da etapa 3. 

 
 
 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI – 2020 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Outubro/2020 
 
ATIVIDADE/TEMA: Reuniões Sistemáticas junto ao Comitê Gestor da UAPI para discussão 
e finalização de Minuta de criação da Lei da UAPI - Outras atividades da rotina 
administrativas e pedagógicas da UAPI. 
Atualização de Projeto Pedagógico do Curso para avaliação junto ao CEPEX 

 
DATA/PERÍDO: Outubro de 2020 

 
PÚBLICO-ALVO: Comitê Gestor UAPI (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 

discussão sobre a elaboração de Minuta de Lei da UAPI 
 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Finalização da elaboração da Lei, a qual foi 
sancionada como Lei UAPI Nº 7.443, sancionada em de 8 de janeiro de 2021 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Enquanto a Lei não havia sido sancionada, todo o processo de 

contratação de professores, pagamento de bolsas, bem como atividades pedagógicas e 
administrativas continuavam na rotina burocrática da UAPI/UESPI. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2020 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Novembro/2020 

 
ATIVIDADE/TEMA: 

Articulação junto a SEDUC para disponibilizar equipe técnica para apoio administrativo da 
UAPI; 
Outras atividades administrativas e pedagógicas da UAPI 

 
DATA/PERÍDO: Novembro de 2020 

 
PÚBLICO-ALVO: Coordenadores UAPI 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas com 
equipe de coordenadores acerca das atividades acadêmicas da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Ações rotineiras inerentes ás atividades de 

coordenação geral e acompanhamento e deliberações das atividades acadêmicas e 
administrativas da UAPI cumpridas. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Levantamento das necessidades de equipe administrativa UAPI, 
bem como de infraestrutura de apoio. 

 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2020 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Dezembro/2020 

 
ATIVIDADE/TEMA: 

- Recepção da primeira equipe disponibilizada pela SEDUC para compor equipe técnica para 
apoio administrativo da UAPI; 
- Outras atividades da rotina administrativa e pedagógicas da UAPI 

 
DATA/PERÍDO: Dezembro de 2020 

 
PÚBLICO-ALVO: Coordenadores UAPI 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas com 
equipe de coordenadores acerca das atividades acadêmicas da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Ações rotineiras inerentes ás atividades de 

coordenação geral e acompanhamento e deliberações das atividades acadêmicas e 
administrativas da UAPI. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Acompanhar atividades e processos de rotinas burocráticas 
 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Janeiro-2021 

 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Reuniões Sistemáticas junto ao Comitê Gestor da UAPI para discussão e finalização 
de Minuta de criação da Lei da UAPI nº 7.443, de 08 de janeiro de 2021; 

 Outras atividades da rotina administrativas e pedagógicas da UAPI ( vide processo 
SEI 00089.011485/2020-96) 

 
DATA/PERÍDO: janeiro de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comitê Gestor UAPI (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta de Lei da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Finalização da elaboração da Lei, a qual foi 

sancionada como Lei UAPI Nº 7.443, sancionada em de 8 de janeiro de 2021 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Acompanhamento das atividades pedagógicas, administrativas e 
burocráticas. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1069923&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=89420fddea33a15e04c30fd8928bfebf07d3328a4b0942f7c314bb37e59d5923
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Fevereiro/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Demandas da rotina administrativas e pedagógicas da UAPI 

 Formação e reunião com o Colegiado de Curso da UAPI (VIDE PROCESSOS SEI: 
00089.003993/2021-81) 00089.012174/2020-44) 

 

DATA/PERÍDO: Fevereiro de 2021 
 
PÚBLICO-ALVO: Comitê Gestor UAPI (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta de Lei da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: Finalização da elaboração da Lei, a qual foi 

sancionada como Lei UAPI Nº 7.443, sancionada em de 8 de janeiro de 2021 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: Discussão e acompanhamento da Minuta de Lei através das 

reuniões internas junto a ASSEJUR/UESPI e também em reuniões com o Comitê Gestor da 
UAPI. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1516679&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=27ce1d7f94fef503e054142e9e12561621074999fa7d51435948301727c90c8e
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=1147593&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=f5936d0aebb0b2f4888de9d6f96ae8942b4255506f378b3a3842629eb44168f5
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Março/Abril/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Elaboração de Editais (equipe multidisciplinar /Professor Formador e Assistente 
/Tutores/Professor Supervisor de Estágio), (vide processos SEI: 0089.009238/2021- 
19 - Equipe Multidisciplinar; 00089.008654/2021-91 – Tutores; 00089.009262/2021- 
40 – Professor Formador; 00089.008292/2021-39 – Professor Supervisor de Estágio 

 Oferta de PENEAD (UAPI 1 e 2); (VIDE PROCESSO SEI: 00089.005700/2021-09 e 
00089.006005/2021-56 e 00089.012573/2020-13) 

 Oferta de cursos de extensão em parceria com o SEBRA-PI (Vide processo SEI 
00089.004228/2021-89 ); 

 Outras rotinas administrativas e pedagógicas da UAPI; 

 
DATA/PERÍDO: Março/Abril/Maio de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade em geral (SEDUC/FAPEPI/UESPI) 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Reuniões sistemáticas de 
discussão sobre a elaboração de Minuta dos Editais; Formação de Comissão de Avaliação 
de Candidatos; Demandas da rotina administrativa da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 
Total de inscritos nos cursos de extensão: 3.452 alunos; nos seguintes CURSOS: 

Análise Swot 27/03 08:00 as 12:00 

Análise Swot 10/04 08:00 as 12:00 

Matriz Gut 17/04 08:00 as 12:00 

Matriz Gut 24/04 08:00 as 12:00 

Modelagem Canvas 08/05 08:00 as 12:00 

Modelagem Canvas 15/05 08:00 as 12:00 

Total de participantes da uapi: 1.764 alunos; 
Origem dos alunos: 16 estados da federação; 

 
ENCAMINHAMENTOS: Reuniões sistemáticas com comissão coordenadores para 

acompanhar o processo de elaboração dos editais UAPI/NEAD/UAPI 001/002/003/004 - 
2021. 

Acompanhar processo de qualificação dos cursos de extensão UAPI e SEBRAE; 
Acompanhar realização do PENEAD/2021 

 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1532751&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=ddd00350b1232e9d505bcab2df242f3fd41c872cb784577ff12fad37771202c3
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Maio/Junho/Julho/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Publicação, avaliação e contratação (Termo de Outorga) da equipe multidisciplinar 
/Professor Formador e Assistente /Tutores/Professor Supervisor de Estágio), outras 
rotinas administrativas e pedagógicas da UAPI; 

 Elaboração de Minuta de Edital de Vestibular da ETAPA 3 (VIDE PROCESSO SEI: 
00089.010110/2021-10) 

 Vistorias de 83 polos da UAPI (sendo 63 da UAPI 3, 10 da UAPI 1 e 10 da UAPI 2); (Vide 
PROCESSO SEI: 00011.018435/2020-33 ) 

 Elaboração do Plano de Trabalho da ETAPA 3 (SEDUC/UAPI/FAPEPI) (VIDE 
PROCESSO SEI: 00011.014831/2021-72) 

 
 

DATA/PERÍDO: Maio/junho/julho de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em geral, Comitê 

Gestor da UAPI 
 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações; Publicações de 
Resultados de aprovados, cadastro de reservas e classificados de todos os 4 editais; 
Reunião de boas-vindas e qualificação da nova equipe técnica de 
colaboradores/professores e tutores; 

 Formação de comissão de avaliação dos polos, realizando reuniões para a 
elaboração/adaptação do instrumento de coleta e método de avaliação a ser utilizado 
durante as vistorias virtuais; 

 Elaboração do Edital do Vestibular da UAPI 3; 

 Formação da Comissão Geral do Vestibular e Banca de Avaliação; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Nomeação dos colaboradores, professores e tutores da UAPI, através dos Editais: 
001/002/003/004-2021 

 83 polos da UAPI 3, 2 e 1 vistoriados, sendo elaborado relatório técnico apresentado 
e aprovado junto ao CEPEX; 

 Edital do Vestibular da UAPI, etapa 3 pronto para publicação; 

 Correções finais do Plano de Trabalho da ETAPA 3 (SEDUC/UAPI/FAPEPI) 

 

ENCAMINHAMENTOS: Lotação de toda equipe técnica em cada setor, bem como 
capacitação de professores e tutores para o uso da plataforma e rotinas acadêmicas e 
pedagógicas da UAPI. 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=868247&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=47b1a041a6b18bb28a6b204fb940f6fce8eea531e368fde138acbf2afbd8b613
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1708106&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=82f12dcda13c59015d7b4dd7feb79bf3fef53bcf570267b260d246c5bd11df60
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Destacar os pontos fracos analisados durante as vistorias dos polos da UAPI para ser 
apresentado ao Comitê Gestor, especialmente a SEDUC para as providências cabíveis no 
que tange a infraestrutura. 

 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Julho/Agosto/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Publicação do Edital e Erratas do Vestibular da UAPI 3. 

 Publicação dos Aprovados, Cadastro de Reserva e Classificados nos editais 
(UAPI/NEAD/UESPI nº 001-002-003-004/2021); 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

DATA/PERÍDO: Julho/Agosto de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em geral 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações; 

 Acompanhamento das Chamadas dos Aprovados, Cadastro de reservas e 
Classificados de todos os 4 editais (UAPI/NEAD/UEPI Nº001/002/003/004-2021) 

 Reunião com banca de avaliação do vestibular – etapa 3; 

 Acompanhamento de todo o processo de inscrições do vestibular – etapa 3 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Nomeação dos colaboradores, professores e tutores através dos Editais: 
001/002/003/004-2021; 

 Nomeação e qualificação das Bancas (Geral, de Avaliação, Heteroidentificação) do 
vestibular nomeado via Portaria; 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: realização de todo o processo de avaliação de candidatos/Cadastro 
de reserva e classificados dos editais UAPI/NEAD/UEPI Nº001/002/003/004-2021 

 Acompanhamento de todo o processo de inscrições do vestibular – etapa 3 
 
 
 

 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 
PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Setembro/Outubro/2021 

ATIVIDADE/TEMA: 

 Realização da Avaliação de 9.784 candidatos para preenchimento de 3.150 vagas em 
63 polos da ETAPA 3 DA UAPI, através do Edital do Vestibular, nº 005/2021; 

 Acompanhamento das bancas de avaliação de candidatos, realizando reuniões 
sistemáticas para a padronização da metodologia de análise, conforme edital do vestibular 
da UAPI 3; 

 Publicação dos Editais (001/002/003/004-2021) das 2ª e 3ª Chamadas dos Cadastro 

de reservas e Classificados de todos os 4 editais; (vide Processo SEI: 00089.013507/2021- 

33) 

 Solicitação/acompanhamento de equipamentos para UAPI, através de processo SEI 

(00089.014822/2021 - 00089.016887/2021-68) 00089.016885/2021-79 , 

00089.016818/2021-54 , através de pregão; 

 Elaboração de Site UAPI (Vide processo SEI 00089.010632/2021-91) 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

DATA/PERÍDO: Setembro/Outubro de 2021 
 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em geral 

 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Mais de 5.000 (cinco mil) candidatos aprovados e classificados no vestibular da 
ETAPA 3 da UAPI; 

 Acompanhamento das 2ª e 3ª Chamadas dos Cadastro de reservas e Classificados 
de todos os 4 editais; 

 Reunião com banca de avaliação do vestibular – etapa 3; 

 Acompanhamento de todo o processo de inscrições do vestibular – etapa 3; 

 Coordenação Geral da UAPI incorporada ao grupo gestor sobre empreendedorismo 
feminino, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 
RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações; 

 Acompanhamento das 2ª e 3ª Chamadas dos Cadastro de reservas e Classificados 
de todos os 4 editais; 

 Reunião com banca de avaliação do vestibular – etapa 3; 

 
ENCAMINHAMENTOS: Lotação de parte da equipe técnica (Edital 001/2021) em cada setor, 

bem como capacitação de professores e tutores para o uso da plataforma e rotinas 
acadêmicas e pedagógicas da UAPI; 
Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2579882&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=bf87794ca283a1e07b6a6f262339d38cc5debf1b5c7ef11d4a49ec93570dd8a0
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2579882&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=bf87794ca283a1e07b6a6f262339d38cc5debf1b5c7ef11d4a49ec93570dd8a0
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=3112802&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=2a54ae839edd0b3903c150aa3b4488882ebc83b98297cc7804b6b84b0298ff7c
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=3112402&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=81d88d71735db0bbc673ed11b36f0a303df74f4af5b20001c2db1cc3dfef1704
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=3103505&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=6aecb2f2475cc01b041e6da67baa57801ae7c31b83f75cbd1eddb4abe1592baf
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ – UAPI - 2021 

PROGRAMA:UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 

MÊS: Novembro/Dezembro/2021 
 
ATIVIDADE/TEMA: 

 Acompanhamento da elaboração da plataforma do SIGPREG UAPI para a preparação 
das matriculas institucionais da etapa 3; (Vide processo SEI: 00089.018250/2021-14) 

 Qualificação da equipe de coordenadores de polos que serão responsáveis pela 
avaliação de documentação de matrículas institucionais dos alunos da etapa 3; 

 Realização de Matrículas Institucionais de alunos aprovados e Classificados (1ª 
chamada) da ETAPA 3 da UAPI; 

 Acompanhamento do Conteúdo do Site UAPI (Vide processo SEI 00089.010632/2021- 
91); 

 Início do planejamento do 1º período letivo da UAPI 3, juntamente com a equipe de 
coordenadores desta etapa; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 
 
DATA/PERÍDO: Novembro/Dezembro de 2021 

 
PÚBLICO-ALVO: Comissão Geral/ Banca de Avaliação/Comunidade em 

geral/Coordenadores Etapa 1,2 e 3, Equipe de apoio administrativo/PREG/DEPPE/NEAD 
 
DESCRIÇÃO/RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Acompanhamento das Matrículas Institucionais da Etapa 3 (Aprovados e 1ª chamada 
de Classificados) 

 Coordenação Geral da UAPI incorporada ao grupo gestor sobre empreendedorismo 
feminino, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE; 

 Demandas da rotina administrativa da UAPI; 

 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: 

 Acompanhamento das atividades realizadas pela banca de avaliações de documentos 
para matrículas institucionais ETAPA 3; 

 
ENCAMINHAMENTOS: 

 Realizar todo o processo de acompanhamento das matrículas institucional, etapa 3; 

 Verificar, em reuniões sistemáticas, o processo de planejamento do 1º período 
letivo/cronograma/capacitação de professores e tutores da etapa 3. 

 
 
 
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA FONSECA COSTA 
Coordenação GERAL da UAPI 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 - SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

 Reuniões 
Sistemáticas junto ao 
Comitê Gestor da UAPI 
para discussão  e 
finalização de Minuta de 
criação da Lei da UAPI nº 
7.443, de 08 de janeiro de 
2021; 

Apresentar/Construir/ 
Discutir 

Formalizar a Minuta de 
Criação da Lei da UAPI 

Aprovação do texto de 
criação da Lei da UAPI 

 

 
Promulgação da LEI, através 

do DOE. 

NÃO UTILIZADO Iniciado em outubro 
de 2020 – finalizado 
em janeiro de 2022 

LEI PROMULGADA (Lei, a 
qual foi sancionada como 
Lei UAPI Nº 7.443, 
sancionada em de 8 de 
janeiro de 2021) 

a)   Elaboração    de Editais
 (equipe 
multidisciplinar 
/Professor Formador e 
Assistente 
/Tutores/Professor 
Supervisor de Estágio), 
(vide processos SEI: 
0089.009238/2021-19 - 
Equipe Multidisciplinar; 
00089.008654/2021-91 – 
Tutores; 
00089.009262/2021-40 – 
Professor Formador; 
00089.008292/2021-39 – 
Professor Supervisor de 
Estágio. 

Adequar-se à 
regulamentação de 

contratação, via seletivo, de 
professores/tutores/equipe 

multidisciplinar 

TODOS os 
professores/tutores/equipe 

multidisciplinar FORAM 
convocados VIA EDITAL. 

 

 58 professores formadores 
e assistentes 
(Edital 004/2021); 

 

 16 Professores/ 
Supervisores de Estágio 
Obrigatório; 

 

 183 Tutores (1 por polo, 
para as todas as três etapas 
da UAPI) 
(Edital 003/2021); 

Não houve recurso 
destinado, além da 

bolsa mensal já 
recebida pelas 

coordenações da 
UAPI, que 

compuseram a 
Comissão geral e a 
Banca do Seletivo. 

FEVEREIRO A AGOSTO FINALIZADO 
 

OBS: Algumas convocações 
em todos os editais ainda 

estão em andamento, 
especialmente nos editais 
004/2021 e 002/2021, pois 

houve a necessidade de 
remanejamento de 

professores em virtude da 
necessidade de lotação em 
disciplinas que não houve 

candidatos inscritos. 
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   14 colaboradores de Apoio 
Administrativo (várias 
funções) 

(Edital 001/2021) 

   

 
Elaboração/Publicação do 
Edital UAPI/NEAD/UESPI 
Nº005/2022.1, do 
Vestibular da UAPI. 

 
Efetivar a implantar a 

expansão da 3ª etapa da 
UAPI, em mais 63 polos 

 
Realização de Seletivo para o 

preenchimento de 3.150 
vagas, distribuídas em 63 

polos, da expansão da etapa 
3 da UAPI. 

 
OBS. Este edital teve um 

total de quase 10mil 
inscritos e selecionado mais 

de 5mil candidatos. 

 
Recurso da rubrica 

destinada a 
realização de 

vestibular da ETAPA 
3, conforme PTA do 

ano 1 do projeto. 
O recurso foi 

utilizado para o 
pagamento da 

Comissão Geral e 
banca de 

professores que 
avaliaram o 

processo seletivo, 
conforme processo 

nº 

 
MAIO-AGOSTO 

 
REALIZADO 

 
Planejamento de Oferta de 
PENEAD (UAPI 1 e 2); (VIDE      
PROCESSO      SEI: 
00089.005700/2021-09   e 

 
Realizar oferta das principais 

disciplinas de maior 
incidência de reprovação 
para que o aluno pudesse 

  
UTILIZADO 
RECURSOS DE 
BOLSAS PARA 
PROFESSORES E 

 
MARÇO-JUNHO 

 
REALIZADO 

REALIZOU-SE PENEAD dos 
Blocos II e III 
UAPI 1 – 688 matriculados 
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00089.006005/2021-56 e 
00089.012573/2020-13) 
para sanar lacuna de 
ofertas de período 
enquanto se realizava os 
editais da contração de 
professores. 

sanar parte ou 
completamente suas 

pendências de disciplinas; 
 

Ofertar período especial 
como proposta do aluno 
UAPI não ficar sem aula 

durante o período da 
realização dos editais. 

UAPI 2 – 476 matriculados 
(Cada aluno cursou até 
cursaram até 3 disciplinas 
por bloco.) 

 
ALUNOS REINTEGRADOS 
UAPI 1 – 7 
UAPI 2 – 7 

TUTORES e 
COORDENADORES, 
como de praxe para 
os períodos 
tradicionais. 

  

Oferta de cursos de Ofertar conteúdos práticos, Ofertou-se uma O parceiro JUNHO-JULHO Primeira etapa de cursos 
extensão em parceria com através da parceria com o programação e 23 cursos e SEBRAE_PI  finalizada. Já realizando 
o SEBRA-PI (Vide processo SEBRAE-PI palestras, com emissão de financiou todos os  novo planejamento de 
SEI 00089.004228/2021-  certificado pelo SEBRAE em cursos.  novos cursos. 
89 )  que serviu de AACC para os    

  alunos.    

  Atingiu-se um número de    

  alunos participantes    

Oferta de Curso de 
Extensão para os alunos da 

Ofertar cursos de extensão 
para alunos da UAPI 

Total de participantes da 
uapi: 1.764 alunos 

Não houve a 
utilização de 

MARÇO a MAIO FINALIZADO 

UAPI, elaborado pelos   recursos   

professores desta IES.      

Acompanhamento da Realizar/Padronizar o Realizou-se 2746 matriculas Não houve a NOVEMBRO- ATIVO para os próximos 
Elaboração da processamento de matrículas institucionais através da utilização de DEZEMBRO editais/matrículas 

PLATAFORMA SIGPREUAPI institucionais dos alunos da nova plataforma do SIGPREG recursos.  institucionais 
 Etapa 3 da UAPI na UAPI Programação foi   

 plataforma SIGPREG  realizada com o   

   apoio da PREG.   

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1532751&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=ddd00350b1232e9d505bcab2df242f3fd41c872cb784577ff12fad37771202c3
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1532751&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001277&infra_hash=ddd00350b1232e9d505bcab2df242f3fd41c872cb784577ff12fad37771202c3
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Implantação/Inauguração 
da Etapa 3 da UAPI, mais 

63 novos polos. 

Expandir a UAPI para mais 63 
munícipios, 

somando/abrangendo 183 
polos no total 

Expandiu-se a UAPI para 
todos os territórios do 
Estado, somando 183 

municípios. 

A implantação dos 
polos está a cargo 

da SEDUC 

JANEIRO-2022 IMPLANTADO/AULAS 
INICIADAS - 1º PERÍODO 

VIGENTE 

 

OBS: ENTREGAR ATÉ 30/03/2022. 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PROPLAN 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DDI 

 
 
 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Núcleo de Inovação Tecnológica 

 
 

AÇÕES  

OBJETIVOS 

 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

 

RECURSO 

FINANCEIRO 

 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
TIPO NOME 

 COMITÊ GESTOR do 

Núcleo de Inovação da 

UESPI. 

Conferir a composição 

do Comitê Gestor do 

NIT. 

A designação dos membros 

do Comitê Gestor foi 

realizada através de Portaria 

nº 0476, de 17 de agosto de 

2021. 

Sem recurso. O trâmite dp 

processo 

ocorreu entre 

26 de abril de 

2021 a 17 de 

agosto de 

2021. 

Concluído. 

SEI do Comitê Gestor do 

NIT 

Facilitar a comunicação 

e o registro das ações 

executadas pelo 

Comitê Gestor. 

Solicitação atendida 

(DESPACHO 

Nº 733/2021/FUESPI- 

PI/GAB/DTIC-FUESPI-PI). 

Sem recurso. O trâmite do 

processo 

ocorreu entre 

09 de 

dezembro de 

2021 a 13 de 

Concluído. 



 

 
 

 

     dezembro de 

2021. 

 

Suprimento de Fundos para 

o Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT. 

Auxiliar nas realizações 

das atividades 

previstas por este 

núcleo, tais como 

atividades 

extensionistas, de 

criação de ambiente de 

negócios, 

implementação de 

oficinas sobre temas 

relacionados à 

Inovação Tecnológica, 

bem como consultorias 

às empresas ou à 

comunidade, dentre 

várias outras 

atividades. 

Solicitação atendida 

(DESPACHO 

Nº 24/2021/FUESPI- 

PI/CONSELHOS/CONDIR- 

FUESPI-PI). 

Recurso 

estabelecido 

em R$ 

3.000,00 como 

suprimento de 

fundo. 

O trâmite do 

processo 

ocorreu entre 

01 de junho de 

2021 a 23 de 

junho de 2021. 

Concluído. 

Parceria com o Instituto 

Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) para 

realização do Curso 

DL101, que é um curso 

básico de Propriedade 

Intelectual oferecido 

pelo Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial em 

parceria com a 

Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual. 

Fortalecer e disseminar 

a cultura da 

Propriedade Intelectual 

em nossa instituição, 

para isso propõe-se a 

utilização do curso pela 

UESPI como disciplina 

obrigatória, eletiva, 

optativa ou atividade 

complementar, com 

contabilização dos 

seus créditos, 

mediante a 

formalização do seu 

oferecimento junto à 

OMPI. 

 

Solicitação atendida 

(DESPACHO 

Nº 271/2022/FUESPI- 

PI/GAB-FUESPI-PI). 

 

Sem recurso. 

O trâmite do 

processo 

ocorreu entre 

24 de agosto 

de 2021 a 21 

de janeiro de 

2022. 

Em 

andamento. 
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Administrativa/Gestão 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensão 

Cadastro do Programa de 

Extensão: “PROPRIEDADE 

INTELECTUAL” 

Fomentar a inovação 

tecnológica com a 

difusão da propriedade 

intelectual. 

O projeto foi cadastrado 

(MEMORANDO Nº: 

212/2021/FUESPI- 

PI/GAB/PREX/DPPE/DTCS) 

Sem recurso. O trâmite do 

processo 

ocorreu entre 

16 de 

setembro de 

2021 a 21 de 

setembro de 

2021 

Programa 

em 

execução. 

Curso de Nivelamento em 

Propriedade Intelectual 

promovido pelo INPI. 

Curso Geral de 

Propriedade 

Intelectual. 

A professora Rosemarie 

Brandim Marques participou 

como facilitadora junto ao 

INPI para a formalização dos 

processos de indicação e 

divulgação do curso. Houve 

indicação para três turmas: 

setembro, outubro e 

novembro. 

Sem recurso. Agosto a 

Novembro. 

Encerrado. 

Palestra – Tema: 

Propriedade Industrial com 

ênfase em Patentes. 

Evento: XX Seminário de 

Iniciação. 

Esclarecer e divulgar a 

Propriedade Industrial. 

A palestra foi proferida por 

Armando Mendes, 

pesquisador do Instituto 

Nacional da Propriedade 

Industrial -INPI. A mediação 

foi realizada pela professora 

Rosemarie Brandim 

Marques. 

Sem recurso. 02 de 

dezembro de 

2021. 

Encerrado. 

 Parceria Fapepi Centelha Realizar ações em prol 

do edital centelha e 

indicar um 

representante/avaliador 

para representar o NIT 

junto a FAPEPI no 

Termo de parceria firmado. Sem recursos 12 de 

dezembro de 

2021 

Encerrado 
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  âmbito do edital 

centelha. 

    

 Parceria Investe Piauí Realizar ações de 

ensino, pesquisa e 

extensão no Hub de 

inovação (conjunto de 

startups) que está 

sendo gerenciado pela 

agência Investe Piauí, 

uma empresa de 

economia mista, criada 

pelo Governo do 

Estado. 

Projeto desenvolvido e termo 

de cooperação técnica 

assinado. 

Sem recurso 01 de 

setembro de 

2021 

Encerrado 

 Software "observa covid 

busca ativa" 

Registrar e proteger o 

software "observa 

covid busca ativa" 

Software registrado INPI e 

publicado na revista da 

propriedade intelectual nº 

2637 publicada em 20 de 

julho de 2021. 

185,00 20 de julho de 

2021 

Encerrado 

 Software "observa covid 

barreira sanitária" 

Registrar e proteger o 

software "observa 

covid barreira sanitária" 

Software registrado INPI e 

publicado na revista da 

propriedade intelectual nº 

2637 publicada em 20 de 

julho de 2021. 

185,00 20 de julho de 

2021 

Encerrado 

 "SEART - Software 

educacional para 

preenchimento de anotação 

técnica" 

Registar e proteger o 

software "SEART - 

Software educacional 

para preenchimento de 

anotação técnica" 

Software registrado INPI e 

publicado na revista da 

propriedade intelectual nº 

2657 publicada em 07 de 

dezembro de 2021. 

185,00 07 de 

dezembro de 

2021 

Encerrado 

 Parceria SEBRAE - 

Catalisa 

Divulgar o edital 

catalisa e incentivar a 

submissão de projetos. 

03 projetos de pesquisa de 

professores da UESPI 

aprovados no edital. 

Sem recursos 12 de janeiro 

de 2021 

Encerrado 



207 
 

 
 

 

 Sourcetec Química LTDA. Cooperação técnica e 

científica para 

desenvolver um projeto 

de pesquisa. 

Acordo de parceria para 

pesquisa, desenvolvimento e 

inovação firmado. 

80.000,00 

(recursos da 

empresa 

parceira) 

03 de abril de 

2021 

Encerrado 

 Transferência de 

Tecnologia - UESPI e 

CREA/PI 

Transferência de 

tecnologia de 

conhecimento 

tecnológico à título de 

cessão de uso do 

"SEART - Software 

educacional para 

preenchimento de 

anotação técnica" 

Acordo de cooperação 

técnica assinado. 

Sem recursos 16 de 

dezembro de 

2021 

Encerrado 

 Evento Uespi 

Empreendedora 

Fomentar a cultura do 

empreendedorismo e 

da inovação. 

Evento realizado com a 

participação de parceiros 

(SEBRAE, FAPEPI, UESC, 

UFPI e empresas). 

Sem recursos 23 de 

novembro de 

2021 

Encerrado 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Ouvidoria UESPI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Manifestacoes 

recebidas, 

registradas no 

Sistema de 

0uvidorias  do 

Poder Executivo 

Estadual (e-ouv), 

filtradas   e 

encaminhadas 

aos orgaos 

responsaveis. 

Responder as demandas 

da comunidade conforme Lei 

14.460 de junho de 2017. 

Todas as demandas foram 

respondidas com respostas 

conclusivas. Total 144 

manifestacoes. 

Emenda 0 primeiro  e 

segundo 

semestre de 

2021. 

Concluidas as demandas no 

intersticio do relatorio. 

Administrativa( 

Pessoal) 

Participacao do 

Encontro 

Estadual de 

0uvidores  em 

comemoracao   a 

semana   da 

ouvidoria 

promovido pela 

0GE. 

Capacitacao do ouvidor 0uvidor capacitado Sem 

Recurso 

sem recurso 2021 finalizdo 
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Administrativa( 

Gestao) 

Projeto - S0M0S 

UESPI, 

ESTAM0S 

0UVIND0: 

publicacao dos 

dados e do novo 

contato da 

ouvidoria geral 

do estado, no site 

e   redes   sociais 

da UESPI. 

Divulgacao dos resultados 

a comunidade academica. 

Realizado com sucesso. Emenda 0 0 Finalizado 

Administrativa( 

Gestao) 

Realizacao da 

primeira reuniao 

para tratar 

"Acesso  a 

Informacao  e 

Transparencia". 

Decreto NÂº 

15.188 de maio 

de 2013. 

Articular junto com a ASC0M 

e DTIC, estrategia para 

criacao de uma aba no site 

da UESPI, para dispoes as 

acoes da IES conforme 

Decreto NÂº 

15.188 de maio de 2013. 

0 leiaute da aba, bem como 

as primeiras acoes a serem 

locadas foram discutidas. 

Alem da possibilidade de 

deixar a aba aberta a 

constantes atualizacoes. 

Sem 

Recurso 

0 dia 19/08/2021 Primeira reuniao finalizada. 

Administrativa( 

Pessoal) 

Treinamento 

online sobre as 

atualizacoes nos 

sistemas de 

acesso a 

ouvidoria, 

ministrado pela 

0GE 

Capacitacao do ouvidor 0uvidor capacitado Sem 

Recurso 

sem recurso 2020 Finalizado 
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Administrativa( 

Gestao) 

Projeto - S0M0S 

UESPI, 

ESTAM0S 

0UVIND0: Videos 

de servidores da 

0GE 

Esclarecer duvidas acerca 

do que e ouvidoria e dos 

tramites para realizar uma 

demanda 

A divulgacao nas redes 

sociais da UESPI elevou o 

numero de demandas 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Todo o ano de 

2020 ate o fim de 

2021 

Ativo 

Administrativa( 

Gestao) 

Projeto - S0M0S 

UESPI, 

ESTAM0S 

0UVIND0: 

Campanha de 

incentivo ao uso 

do e-mail 

institucional 

Estimular os funcionarios da 

UESPI a manter ativo e 

acessar diariamente o e-

mail institucional para 

propiciar um melhor contato 

nos casos de denuncia 

0bservacao de melhoria dos 

contatos nos casos de 

denuncia 

Sem 

Recurso 

sem recurso 2020 ativo 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto 

SETOR: Ouvidoria UESPI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( 

Pessoal) 

Participacao do 

Encontro 

Estadual de 

0uvidores  em 

comemoracao   a 

semana   da 

ouvidoria 

promovido pela 

0GE. 

Capacitacao do ouvidor 0uvidor capacitado Sem 

Recurso 

sem recurso 2021 finalizdo 

Administrativa( 

Pessoal) 

Treinamento 

online sobre as 

atualizacoes nos 

sistemas de 

acesso a 

ouvidoria, 

ministrado pela 

0GE 

Capacitacao do ouvidor 0uvidor capacitado Sem 

Recurso 

sem recurso 2020 Finalizado 
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Administrativa( 

Gestao) 

Projeto - S0M0S 

UESPI, 

ESTAM0S 

0UVIND0: Videos 

de servidores da 

0GE 

Esclarecer duvidas acerca 

do que e ouvidoria e dos 

tramites para realizar uma 

demanda 

A divulgacao nas redes 

sociais da UESPI elevou o 

numero de demandas 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Todo o ano de 

2020 ate o fim de 

2021 

Ativo 

Administrativa( 

Gestao) 

Projeto - S0M0S 

UESPI, 

ESTAM0S 

0UVIND0: 

Campanha de 

incentivo ao uso 

do e-mail 

institucional 

Estimular os funcionarios da 

UESPI a manter ativo e 

acessar diariamente o e-

mail institucional para 

propiciar um melhor contato 

nos casos de denuncia 

0bservacao de melhoria dos 

contatos nos casos de 

denuncia 

Sem 

Recurso 

sem recurso 2020 ativo 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS: Campus Não Cadastrado 
SETOR: PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR 
 

AÇÕE 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 
DE 
REALIZAÇÃ 
O 

SITUAÇÃO ATUAL 
TIPO S 

NOME 
Ensino Realizacao do 

periodo letivo 

2020.2 

0ferecer as aulas referentes 

ao periodo letivo 2020.2 

Periodo letivo 2020.2 

concluido e finalizado 

Convenio Pagamento das 

bolsas dos 

Professores 

Formadores 

realizada pela 

CAPES 

10/05/2021 a 

19/06/221 

Periodo letivo 2020. 

realizado e finalizado. 

Extensao Realizacao do VI 

SERPARF0R  - 

SEMINARI0 

ESTADUAL DE 

F0RMACA0 DE 

PR0FESS0RES 

PARF0R/UESPI. 

Fortalecer as discussoes 

nos cursos de licenciatura 

acerca das tensoes, 

desafios e potencialidades 

da formacao superior de 

professores do 

PARF0R/UESPI 

0s resultados foram 

extraidos no processo de 

realizacao do projeto de 

extensao, tendo como 

referenciais o conjunto das 

atividades executadas e a 

sua articulacao com a 

dimensao formativa e aos 

processos construidos. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 04/02/2021 e 05/ 

02/2021 

Evento realizado com 

certificacao entregue aos 

participantes. 
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Selecao dos 

Professores 

Formadores por 

meio do EDITAL 

PARF0R 01/2021 

Selecionar 74 Professores 

Formadores para ministrar 

as disciplinas do VI periodo 

dos cursos do PARF0R 

Selecao dos 74 

Professores Formadores 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 05/04/2021 a 

30/04/2021 

Periodo VI, de todos os 

cursos cursado e concluido. 

Administrativa( 

Gestao) 

Realizacao de 

Reunioes 

0rdinarias  e 

Extraordinarias. 

Discutir as demandas, 

ordinarias e extraordinarias, 

inerentes ao PARF0R. 

Demandas ordinarias e 

extraordinarias atendidas; 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Semanalmente, 

as quartas-feiras, 

as 10h. 

Demandas atendidas com 

base nas deliberacoes nas 

reunioes. 
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Administrativa( 

Gestao) 

Aplicacao e 

computacao dos 

resultados de 

questionario de 

sondagem para 

realizacao do 

periodo 2020.1, 

de forma remota 

Aplicar questionario de 

sondagem com alunos 

matriculados nos cursos do 

PARF0R, para 

possibilidade de realizacao 

de aulas remotas. 

Apos computacao dos 

resultados do questionario, 

percebeu-se a possibilidade 

de execucao do periodo 

2020.1, de forma remota 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso 07/2020 a 09/10 Execucao das aulas apos a 

computacao do resultado do 

questionario 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
SETOR/PREFEITURA UNIVERSITÁRIA PU 

 

 

 
AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

 
MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

 
Nº DE 

BENEFICIÁRIOS 
VALOR FONTE 

Pintura e recuperação de muro Restaurar a pintura externa e interna do 

prédio e recuperar o muro do Campus 

Torquato Neto    

Reforma dos banheiros, pintura nas áreas internas e 

externas 

Restaurar a pintura externa e interna de 

prédio e recuperar dependências internas 

do prédio. 

Torquato Neto    

Reformas nas salas de aulas, auditório e banheiros. Restaurar a pintura externa e interna de 

prédio e recuperar dependências internas 

do prédio. 

Torquato Neto    

Pinturas no estacionamento Restaurar a pintura externa e interna de 

prédio e recuperar dependências internas 

do prédio. 

Torquato Neto    

Limpeza/Capina/Roço/Poda Limpeza na área externa da IES 
Poda e retirada de árvores que venha a 
danificar a estrutura física desta IES. 

Torquato Neto/ CTU/ 
CCM/FACIME/IESAF 

   

Reforma de diretoria e coordenações dos cursos Reformar a estrutura física do centro Torquato Neto    
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 visando melhorar o ambiente de trabalho     

Sanitização nos campus da UESPI Sanitização em cumprimento das medidas 

protetiva contra Covid-19 

Torquato Neto/ CTU/ 

CCM/FACIME/IESAF 

   

Colocação de cerâmica e pinturas em salas de aula Proporcionar melhores condições de 

trabalho a professores e alunos 

Torquato Neto    

Manutenção e conservação de limpeza nas áreas 
internas e externas desta IES 

Manter e conservar a limpeza nas áreas 
internas e externas desta IES. 

Torquato Neto/ CTU/ 
CCM/FACIME/IESAF 

   

Recuperação, manutenção e conservação dos bens 

patrimoniais desta IES, na pate elétrica, hidráulica e 
sanitária. 

Manter e conservar os bens desta IES Torquato Neto/ CTU/ 

CCM/FACIME/IESAF 

   

Colocação de forros e Pinturas Manter e conservar os bens desta IES Torquato Neto/ CTU/ 

CCM/FACIME/IESAF 

   

Manutenção de área de convivência (praças) 

Palácio Pirajá. 

Melhorar o visual da instituição e 

proporcionar melhor conforto. 

Torquato Neto    

Mudanças de lâmpadas fluorescente para PL 
econômicas 

Economizar energia Torquato Neto/ CTU/ 
CCM/FACIME/IESAF 

   

Retelhamento dos Campi desta IES Melhorar a estrutura física dos Campi Torquato Neto/ CTU/ 

CCM/FACIME/IESAF 

   

Colocação de cerâmicas em diversas salas do setor 

administrativo do Palácio Pirajá. 

Melhorar as condições de trabalho Torquato Neto    

Manutenção diária das instalações físicas, 
hidráulica, elétrica e sanitária desta IES. 

Manter a estrutura da UESPI Torquato Neto/ CTU/ 
CCM/FACIME/IESAF 
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Construção e manutenção de áreas de convivência Manutenção de áreas de convivência TORQUATO NETO    

Controle de pragas Controle de pragas Torquato Neto/ CTU/ 

CCM/FACIME/IESAF 

   

Reforma da Sala de Leitura desta IES Reforma da Sala de Leitura desta IES Torquato Neto    

Reforma da Reitoria e Vice Reitoria Melhorar a estrutura, o visual e 

proporcionar melhor conforto. 

Torquato Neto    

Reforma e Adaptação de Subestação de energia 

elétrica 

Melhoria na subestação de energia Torquato Neto    

Colocação de películas Colocação de películas para evitar a 
penetração de raios solares 

Torquato Neto    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES 

2021 

CENTROS DE ENSINO 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto SETOR: 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA 

 
AÇÕES 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO FINANCEIRO 
PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 
TIPO NOME 

Ensino Manutencao e Difundir tecnologias e Producao de hortalicas e Suprimento 2.000,00 Janeiro a Em andamento 

 manejo de praticas voltadas para culturas anuais; realizacao de Fundos  dezembro  

 Unidade sistemas de producao de de   atividades   de   ensino,     

 Demonstrativa de hortalicas e culturas anuais. pesquisa e extensao nas     

 hortalicas e  areas de producao vegetal,     

 culturas anuais  solos, irrigacao e     

   fitossanidade.     

Ensino Manutencao e Difundir tecnologias e Producao   de   mudas   de Suprimento 2.000,00 Janeiro a Em andamento 

 manejo de praticas voltadas para plantas frutiferas em de Fundos  dezembro  

 Unidade sistemas de producao de ambiente protegido;     

 Demonstrativa de frutiferas realizacao de atividades de     

 fruticultura.  ensino, pesquisa e     

   extensao nas areas de     

   fruticultura, irrigacao e     

   fitossanidade.     
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Ensino Manutencao e Difundir tecnologias e Manutencao de area com Suprimento 2.000,00 Janeiro a Em andamento 

 manejo de praticas voltadas   para a capineira, area de de Fundos  dezembro   

 Unidade area de forragicultura.  pastagem e banco de      

 Demonstrativa de   proteinas (leguminosas),      

 forragicultura.   com realizacao de      

    atividades de ensino,      

    pesquisa   e   extensao   na      

    area de forragicultura.      

Extensao Suporte Apoiar as acoes Realizacao de projetos de Suprimento 2.000,00 Janeiro a Em andamento 

 administrativo necessarias ao extensao â€“ PIBEU, de Fundos  dezembro   

 para realizacao desenvolvimento de projetos em comunidades      

 de projetos de projetos de extensao rurais, escolas.      

 extensao na area conduzidos por docentes e       

 de Ciencias discentes   dos   cursos   de       

 Agrarias. Agronomia e Zootecnia do       

  CCA.       

Pesquisa Suporte Apoiar as acoes Realizacao de projetos de Suprimento 2.000,00 Janeiro a Em andamento 

 administrativo necessarias ao pesquisa â€“ PIBIC, de Fundos  dezembro   

 para realizacao desenvolvimento de Trabalhos de Conclusao de      

 de projetos de projetos de pesquisa Curso â€“ TCC entre      

 pesquisa na area conduzidos por docentes e outros.      

 de Ciencias discentes   dos   cursos   de       

 Agrarias. Agronomia e Zootecnia do       

  CCA.       
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Pesquisa Suporte ao Difundir tecnologias e Manutencao de Unidade Suprimento 2.000,00 Janeiro a Em andamento 

 funcionamento praticas voltadas para Demonstrativa de de Fundos  dezembro   

 do Nucleo de sistemas de producao de pequenos ruminantes, com      

 Pesquisas com pequenos ruminantes. estrutura para criacao,      

 Pequenos  manejo e atividades de      

 Ruminantes â€“  ensino, pesquisa e      

 NPPR   /   CCA   /  extensao com caprinos e      

 UESPI.  ovinos.      

Administrativa( Reforma e Adequacao de espaco Aquisicao de materiais e Suprimento 20.000,00 Diario / continuo Em andamento 

Infraestrutura) ampliacao da disponibilizado para a execucao de servicos de de Fundos    

 sede instalacao   da   nova   sede reforma   e   ampliacao   da     

 administrativa do administrativa do CCA sede do CCA.     

 CCA       

Administrativa( Atendimento da Prestar servicos e Manutencao   da   estrutura Suprimento 3.000,00 Diario / continuo Em andamento 

Gestao) comunidade solucionar questoes administrativa e academica; de Fundos    

 academica para relativas ao  funcionamento aquisicao de materiais de     

 encaminhamento adequado   e   melhoria   do consumo; prestacao de     

 e solucao de CCA. servicos e melhoria do     

 demandas  atendimento a comunidade     

 administrativas e  academica.     

 academicas do       

 CCA e de seus       

 cursos.       

Administrativa( Apoio e Manter   e   ampliar   acoes Renovacao e ampliacao de Sem 0,00 Janeiro a Em andamento 

Gestao) promocao de com instituicoes termos de cooperacao Recurso  dezembro   

 parcerias  conveniadas para tecnica; realizacao de      

 institucionais.  realizacao de estagios, estagios e atividades      

   visitas tecnicas e atividades academicas diversas.      

   academicas diversas.       
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Administrativa( Participacao de Propor, apoiar, acompanhar Interlocucao entre o poder Sem 0,00 Janeiro a Em andamento 

Gestao) docentes do CCA e implementar as acoes, os publico e a iniciativa Recurso  dezembro   

 como mecanismos, as diretrizes e privada; contribuicoes      

 representantes estrategias para o tecnicas para a      

 da UESPI nas desenvolvimento das organizacao dos setores      

 Camaras atividades das cadeias produtivos e o      

 Setoriais do produtivas do Piaui. desenvolvimento      

 Piaui: Apicultura;  economico   do   estado   do      

 Avicultura;  Piaui.      

 Fruticultura;        

 Piscicultura.        
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

JORNALISMO/CAMPUS POETA TORQUATO NETO – TERESINA-PI 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

ATUALIZAÇÃO DO Atualizar o PPC do PPC atualizado com as - Todo o ano de Concluído e aprovado 

PPC (Projeto Político curso de Jornalismo, discussões mais  2021. pela Preg (com 

Pedagógico do Curso alterando fluxograma, contemporâneas e   pedidos de pequenas 

de Jornalismo) incluindo novas recebendo   alterações, já feitas e 
 disciplinas, excluindo contribuições de cursos   encaminhadas ao 
 outras, alterando que são referência na   mesmo setor). 
 ementas e referências, área, como o Curso de    

 de acordo com novas Jornalismo da UnB.    

 necessidades de ensino     

 e mercado e com     

 regulamentações     

 próprias, convocando o     

 NDE do Curso e     

 tomando decisões em     

 conjunto.     

PLANEJAMENTO - Atualizar o PDI da Informações incluídas - Agosto a outubro Concluído e 

LEVANTAMENTO UESPI, com em material  de 2021. disponibilizado para 

DE INFORMAÇÕES informações sobre o disponibilizado pela   PRAD, conforme 

PARA O PDI. Curso de Jornalismo e PRAD.   solicitado. 
 necessidades     

 estruturais e de     

 material para os     

 próximos 4 anos.     
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EXTENSÃO: Projeto 

RODA COM. 

Discute questões 

importantes para o 

Jornalismo, com temas 

diferentes a cada 

realização. Nesse ano 

trouxe como tema 

Comunicação Popular, 

Comunitária e Sindical. 

Envolver estudantes e 

comunidade em geral 

em atividades de 

discussão que trazem 

estudiosos e 

profissionais de 

referência nos temas 

discutidos. 

Realização de três 

Rodas de discussão, 

com transmissão ao 

vivo via Youtube da 

UESPI, podendo ser 

vista e ter participação 

com perguntas do 

público. 

Feito em conjunto com 

professora Clarissa 

Carvalho e estudantes. 

- Julho a setembro 

de 2021. 

Concluído. 

AULA INAUGURAL 

DO SEMESTRE 

2021.1: Palestra Vida 

de Repórter, com a 

jornalista do The 

Intercept Brasil, 

Nayara Felizardo, 

egressa do Curso de 

Jornalismo da UESPI. 

Envolver e estimular 

estudantes. Partilhar 

conhecimentos sobre a 

prática do Jornalismo e 

suas possibilidades e 

oportunidades. 

Participação de 

estudantes, egressos e 

pessoas de fora da 

instituição. 

Transmissão ao vivo no 

Youtube da UESPI. 

- Novembro de 

2021. 

Concluído 

AULA ABERTA “O 

Jornalismo Literário 

como Ferramenta de 

Registro das Vidas 

Envolver os estudantes 

na discussão do tema 

de como o jornalismo 

pode noticiar mortes 

Participação de 

estudantes, egressos e 

pessoas de fora da 

instituição. 

- Abril de 2021. Concluído 
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Perdidas em 

tragédias 

Brasileiras”, com os 

professores Nayara 

Guércio (Trinity 

College Dublin) e 

Victor Cruzeiro 

(Instituto Federal de 

Goiás-IFG) 

em tragédias no 

momento em que 

Brasil vivia grande 

números de pessoas 

por conta da pandemia 

de Covid-19. 

Transmissão ao vivo no 

Youtube da UESPI. 

   

Trabalhos 

administrativos 

gerais: como 

organização dos 

semestres, ofertas de 

disciplinas, busca de 

professores em outros 

cursos para comporem 

o semestre letivo, 

circulação de 

informações sobre 

monitorias, pesquisas, 

etc. 

Ofertar o curso da 

melhor forma possível, 

em articulação com os 

professores, aos 

estudantes 

matriculados. 

Todas as disciplinas 

foram ofertadas, 

mesmo sem realização 

de PEC, graças a 

articulação com 

coordenadores de 

outros cursos (Letras, 

Administração, 

Pedagogia) e com a 

disponibilidade de 

professores ligados a 

essas outras 

coordenações. 

- Todo o ano de 

2021. 

Concluído. 

Trabalhos 

administrativos mais 

específicos: 

acompanhamento da 

organização das bancas 

de TCCs, coordenado 

Garantir que as 

demandas mais amplas 

do próprio curso 

ocorram de modo 

satisfatório. 

Todas as bancas de 

TCCs e o Concurso 

foram realizados, 

mesmo sem vaga 

disponível para 

Teresina (neste último 

- - Bancas de TCCs: 

Setembro de 2021. 

- Banca de 

Concurso: outubro 

de 2021. 

Concluído 
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pela Profa Sônia 

Carvalho, e 

acompanhamento da 

realização do concurso 

de professores 

substitutos, 

coordenado, em 

Jornalismo, pela profa 

Clarissa Carvalho. 

 caso).    

 

OBS: ENTREGAR ATÉ 30/03/2022. 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI – UESPI 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021.1/2 

 

DIRETORIA DO CENTRO 

 

 

AÇÕES OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Aula inaugural para os 

Professores, Técnicos e 

Alunos dos Cursos do 

CCHL 2021.1 e 2021.2 via 

Canal SEMDIPE – 
youtube. 

 Acolher o pessoal 

envolvido no processo 

de ensino e 

aprendizagem dos 

Cursos deste Centro no 

período 2021.1 e 

2021.2 

 Apreciação das pessoas 

participantes da 

atividade. 

Não se aplica Fevereiro de 2021.1 

Setembro de 2021.2 

Atividade realizada 

Exame de Proficiência de 

Língua estrangeira 

(Espanhol e Inglês) 

 Responder às exigências 

derivadas dos Cursos 

de Pós-Graduação 

Strictu Sensu 

 Grande demanda de 

parte da Comunidade 

local, regional e 

nacional (1965 

participantes no mês de 

janeiro e 1.207 no mês 

de agosto de 2021 

R$ 80,00 a 

inscrição 

Janeiro 2021 

Agosto 2021 

Atividades realizadas 

EXAME DELE  Avaliar as capacidades 

comunicativas dos 

candidatos segundo o 

nível no qual cada 

um deles realizou o 

Exame. 

 Participação de 85 

candidatos 

Taxa de 

Inscrição que 

é cobrada pelo 

IC (A UESPI 

atua como 

aplicadora do 

Exame) 

Maio 2021 

Novembro 2021 

Atividades realizadas 
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Realização de 6 (seis) 
reuniões de Conselho de 

Centro no decorrer dos 

períodos letivos de 2021.1 e 

2021.2 via Google-meet 

 Deliberar sobre os assuntos 
pertinentes ao 

desenvolvimento do 

Centro conforme 
atribuições estabelecidas 

no Regimento Interno da 

IES. 

 Aprovação de encargos 

docentes, processos de 

progressão funcional 

docente e projetos de 

pesquisa e de extensão; 

dentre outras demandas. 

Não se aplica Janeiro a Dezembro de 2021 Atividades realizadas 

Participação nas reuniões dos 

Conselhos Suepriores da 

UESPI 

 Deliberar sobre os assuntos 
pertinentes à 
Universidade. 

 Deliberações sobre 

progressão funcional dos 

professores, afastamento 
de docentes para pós- 

graduação, projetos de 

pesquisa e de extensão 

dos cursos dentre outros. 
Participação dos 3 (três) 

professores efetivos do 

curso, incluindo a 

coordenadora, e 2 (dois) 
alunos, como membros, 

designados através de 

Portaria. 

Não se aplica Janeiro a Dezembro de 2021 Atividades realizadas 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS PORTUGUÊS 
 

RESPONSÁVEL: LUCIRENE DA SILVA CARVALHO 

 

AÇÕES OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Aula inaugural para os 

calouros 2021.1 e 2021.2 

 Acolher os alunos 

ingressantes no período 

2021.1 e 2021.2 

 Apresentar os objetivos 

do curso, os 

professores, as 

expectativas para o 

mercado de trabalho e 

 Apreciação dos alunos 

ingressantes do curso 

de Letras/Português 

sobre as atividades 

acadêmicas; 

 Maior envolvimento 

dos calouros com as 

atividades do curso 

Não se aplica Fevereiro de 2021.1 

Setembro de 2021.2 

Atividade realizada 

com êxito 
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 as atividades 

acadêmicas 

desenvolvidas dentro 

da IES 

para diminuir e 

erradicar a taxa de 

evasão. 

   

Seminário de Projetos de 
Pesquisa 

 Sistematizar e 

interpretar 

conhecimentos 

adquiridos ao longo do 

curso, gerado a partir 

de experiências de 

Estágio e de outras 

modalidades práticas 

 Despertar o interesse 

pela pesquisa seus 

procedimentos básicos, 

técnicas e normas de 

apresentação de 

trabalhos científicos 

 Participação dos alunos 

do 7º bloco, 

objetivando fornecer 

instrumental teórico- 

metodológico para 

elaboração de TCC, no 

último bloco. 

Não se aplica Final de cada semestre Atividade realizada 

com êxito 

 

Curso de Extensão de 
LIBRAS 

 

TITULO: 

A LIBRAS E A SAÚDE 

DA MULHER SURDA 

NAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE. 

 
 Compreender a 

importância do ensino 

da Libras na formação 

de discentes da área da 

saúde, com vistas a 

conscientizar os 

profissionais das 

unidades básicas de 

saúde da importância 

da libras no 

atendimento às 

 Participação dos alunos 

de graduação do curso 

de Enfermagem do 

Centro de ciências da 

Saúde (FACIME) da 

UESPI e comunidade 

Não se 

aplica 

Semanal Atividade realizada 

com êxito 
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 mulheres surdas para 

oferta de um serviço de 

qualidade. 

    

Curso de Extensão /PIBEU 

 

TITULO: 
Letramento Literário na 

Formação de Professores: 

vivências de práticas 

leitoras para a mediação de 

futuros leitores do texto 

literário no ensino básico” 

 Promover discussões e 

reflexões sobre o 

letramento literário na 

formação de 

professores, com o 

objetivo de despertar 

nos futuros professores 

as práticas leitoras, 

tendo estes como 

mediadores dessas 

práticas. 

 Participação dos alunos 

do Curso de 

Letras/Português do 

Campus Poeta 

Torquato Neto da 

UESPI e comunidade 

Não se aplica Quinzenal Atividade realizada 

com êxito 

ÁFRICA BRASIL - VII 
ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE 

LITERATURAS, 

HISTÓRIAS E 

CULTURAS AFRO- 

BRASILEIRAS E 

AFRICANAS 

 Retomar reflexão sobre 

as narrativas literárias e 

não literárias, tendo 

como fio condutor de 

percepção as 

ancestralidades, numa 

perspectiva dos saberes 

plurais e sabenças de 

homens e mulheres 

negros(as) brasileiros 

(as). 

Participação de professores da 

rede pública e particular, 

artistas, escritores, 

pesquisadores, historiadores, 

alunos de graduação em Letras, 

Artes e História 

Recursos 

oriundos das 

inscrições do 

evento 

17 a 19 de novembro de 2021 Atividade realizada 

com êxito 

V SIMPÓSIO 
NACIONAL DE 

CRITICA GENÉTICA E 

ARQUIVOLOGIA 

 Promover discussões 

sobre acervo e 

memória, com vistas a 

divulgar o que vem 

Participação de professores da 

Rede pública e particular, 

pesquisadores, alunos de 

graduação em Letras e de Pós- 

Recursos 

oriundos das 

inscrições do 

evento 

24 a 26 de março de 2021 Atividade realizada 

com êxito 



 

 desenvolvendo o 

Núcleo de Estudos em 

Acervo e Memória 

(NEMA), no âmbito da 

UESPI e fora dela. 

Graduação etc    

      

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA 
 

 
AÇÕES (1) 

 
OBJETIVOS (2) 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS (3) 

RECURSO 

FINANCEIRO (4) 

 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO (5) 

 

ESTÁGIO 

ATUAL (6) 
VALOR (4.1.) FONTE (4.2) 

1.1. Participação no Programa 

de Monitoria da UESPI com 8 

(oito) bolsas remuneradas e 37 
(treze) não remuneradas em 

diversas disciplinas do curso, 

envolvendo em torno de 10 

(dez) professores em 2 
períodos letivos (2020.2 e 

2021.1) 

2.1. Incentivar a melhoria do 

processo ensino- 

aprendizagem, promovendo a 
cooperação acadêmica entre 

alunos e professores; 

Possibilitar aos estudantes 

novas práticas e experiências 
pedagógicas que visem 

fortalecer a articulação entre 

teoria e prática, contribuindo 
para sua formação. 

3.1. Aprimorar o conhecimento dos alunos nos 

conteúdos das disciplinas; Possibilitar aos 

estudantes a desenvolverem seu senso criativo e a 
capacidade para resolver problemas, submetendo- 

os a condições similares às exigidas nas atividades

 profissionais; Proporcionar 

oportunidade de interação com outros alunos 
através das atividades da monitoria. 

4.1.1. 
bolsas 

400,00. 

8 

de 

(oito) 

R$ 

4.2.1. Recursos 

próprios da IES. 

5.1. De janeiro 

2021 a abril 

2022. 

de 

de 

6.1. Atividade 

executada e 

finalizada. 

1.2. Participação no Programa 

de Iniciação à Docência 
(PIBID) da UESPI com 08 

(oito) bolsas remuneradas para 

os alunos, 1 (uma) para o 

professor supervisor da escola 
e 1 (um) para o professor 

coordenador de área do corpo 

docente do curso. Há 01 (um) 
bolsista voluntário. 

2.2. Aproximar a universidade 

do campo de atuação do futuro 
licenciado, a escola e 

aperfeiçoar sua formação 

inicial. 

3.2. Aperfeiçoamento da formação docente dos 

alunos de Geografia da UESPI, desenvolvimento 
de atividades de acompanhamento da prática 

docente na escola e consolidação da identidade 

enquanto professor de Geografia. 

4.1.2. 08 (oito) 

bolsas  de R$ 
400,00 para os 

alunos; 1 (uma) 

bolsa de R$ 

700,00  para   o 
professor 

supervisor  da 

escola; 1 (uma) 
bolsa de R$ 

1.400,00 para 

coordenador de 

área do curso. 

4.2.2. Recursos 

da CAPES. 

5.2. De junho 

2021 a março 
2022. 

de 

de 

6.2. Atividade 

executada e 
finalizada. 

1.3. Participação no Programa 

de Residência Pedagógica com 

16 (dezesseis) bolsas para os 
alunos, 2 (duas) para os 

professores    preceptores    da 
escola   e   1   (uma)   para   o 

2.3. Induzir o 

aperfeiçoamento da formação 

prática nos cursos de 
licenciatura, promovendo a 

imersão   do   licenciando   na 
escola de educação básica, a 

3.3. Imersão de alunos licenciandos na escola de 

educação básica, quando estes aprimoram suas 

habilidades e competências que lhes permitam 
realizar um ensino de qualidade nas escolas. 

4.1.3. 16 
(dezesseis) bolsas 

de R$ 400,00 para 
os alunos; 2 (duas) 

bolsas de R$ 

700,00    para    os 

4.2.3. Recursos 

da CAPES. 

5.3. De junho 

2021 a março 

2022. 

de 

de 

6.3. Atividade 

executada e 

finalizada. 



 
 

236 
 

professor coordenador de área 

do corpo docente do  curso. 

partir da segunda 

seu curso. 

metade de  professores 

preceptores  da 
escola; 1 (uma) 

bolsa de R$ 

1.400,00 para 

coordenador de 

área do curso. 

   

1.4. Atividades de campo das 2.4. Possibilitar o contraponto 3.4. Aprimoramento do processo ensino- 4.1.4. Não se 4.2.4. As 5.4. As atividades de 6.4. Atividades 
disciplinas: Elementos de entre teoria prática através do aprendizagem nas disciplinas envolvidas, aplica.   despesas das campo foram executadas e 

Geologia e Geomorfologia reconhecimento e observação proporcionando aos estudantes ampliação   e    atividades de realizadas de acordo finalizadas. 

(campo virtual,   no   período de campo, envolvendo melhor compreensão dos conteúdos trabalhados.    campo foram com o projeto  

2020.2 e 2021.1), diferentes disciplinas em uma Atividades realizadas, geralmente acompanhadas    custeadas por elaborado pelos  

Climatologia (no período abordagem integradora na de elaboração de relatório avaliativo exigido pelo    recursos dos professores, dentro  

2021.1). ciência   geográfica    visando professor da disciplina.    próprios alunos dos períodos letivos  

 ainda trabalhar a     e professores. do ano de 2020.2 e  

 interdisciplinaridade.     No campo 2021.1 envolvendo  

      virtual não um total aproximado  

      houveram de 100 (cem)  

      custos. alunos.  

1.5. Orientação de Trabalho de 
Conclusão de Curso como um 

dos componentes curriculares 

da formação do licenciado em 

Geografia, com participação 
nas bancas de defesa como 

presidente-orientador e como 

membro. 

2.5. Possibilitar ao acadêmico 
a consolidação de sua 

formação através da pesquisa 

científica que poderá servir de 

subsídios para trabalhos 
futuros; Provocar no aluno a 

capacidade de investigação, de 

síntese e de escrita e 

desenvolver habilidade em 
pesquisa articulando os 

conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso com o processo 

de investigação e reflexão 
acerca de um tema. 

3.5. Desenvolvimento da atitude de pesquisa e da 
capacidade de escrita com os orientandos; 

Produção e apresentação de monografias. 

Participação dos 10 (dez) professores efetivos do 

curso como orientadores. Em 2020 foram 
concluídos e apresentados mediante banca 

examinadora em sessão pública 22 (vinte e dois) 

trabalhos (monografias). 

 
Em processo de pesquisa e escrita do TCC com 

orientação em andamento 22 (vinte e duas) 

monografias. 

 

Em processo de orientação estão as pesquisas dos 

alunos do 7º bloco. 

4.1.5. 
aplica 

Não se 4.2.5.   Recursos 

próprios dos 

alunos e 

professores. 

5.5.   De 

2021   a 

2022. 

junho 
março 

de 
de 

6.5. Atividades 
executadas e 

finalizadas. 

 

Atividades em 

andamento. 

1.6. Realização de 7 (sete) 
reuniões do Colegiado de Curso 
no decorrer dos períodos 

letivos de 2020.2 e 2021.1. 

2.6.     Deliberar     sobre     os 
assuntos pertinentes ao 
desenvolvimento do Curso 

conforme atribuições 

estabelecidas no Regimento 
Interno da IES. 

3.6. Aprovação de encargos docentes, processos 
de progressão funcional docente e projetos de 
pesquisa e de extensão; definição dos orientadores 

dos TCCs dos alunos, oferta das disciplinas para 

monitoria e PEC, dentre outras demandas. 

4.1.6. 

aplica 

Não se 4.2.6.   Não    se 

aplica 

5.6.   De 

2021   a 
2022. 

junho 

março 

de 

de 

6.6. Atividade 
executada e 
finalizada. 

 

Atividade em 
andamento. 

  Participação dos 12 (doze) professores efetivos do 

curso sendo 9 (nove) titulares, incluindo a 
coordenadora e 3 (três) suplentes, e anda 2 (dois) 

alunos, designados através da Portaria 
DIR./CCHL/UESPI nº08/2019. 

        

1.7. Realização de 6 (seis) 
reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) no 

decorrer dos períodos letivos 
de 2020.2 e 2021.1. 

2.7. Deliberar 
processo de 

consolidação e 

atualização  do 
Pedagógico do 

sobre o 
concepção, 

contínua 

Projeto 
Curso e 

3.7. No ano de 2021 o NDE do Curso deu 
continuidade aos trabalhos em três demandas 

principais: Avaliação e atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso; Processo de Renovação do 
reconhecimento do Curso 2020 e participação no 

4.1.7. 

aplica 
Não se 4.2.7.   Não    se 

aplica 

5.7.   De 

2021   a 
2022. 

junho 

março 

de 

de 

6.7. Atividade em 

andamento. 



 

 processos decorrentes. ENADE 2020. 

 

Participação de 8 (oito) professores efetivos do 

curso, incluindo a coordenadora, designados pelo 
Colegiado. 

    

1.8. Participação no Conselho 
de Centro no decorrer dos 

períodos letivos de 2020.2 e 

2021.1. 

2.8. Deliberar sobre os 
assuntos pertinentes aos 

Cursos do CCHL. 

3.8. Deliberações sobre progressão funcional dos 
professores, afastamento de docentes para pós- 

graduação, projetos de pesquisa e de extensão dos 

cursos dentre outros. Participação dos 3 (três) 
professores efetivos do curso, incluindo a 

coordenadora, e 2 (dois) alunos, como membros, 

designados através de Portaria. 

4.1.8. Não se 

aplica 

4.2.8.   Não    se 

aplica 

5.8. De   junho   de 
2021 a março de 

2022. 

6.8.       Atividade 
executada e 

finalizada e em 

andamento 

1.9.     Desenvolvimento     de 
Projetos de Pesquisas do 

Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) – 

8 (oito) projetos finalizados 

sendo 5 (cinco) com Bolsa 

UESPI e 3 voluntários. 

2.9. Estimular a pesquisa entre 
os alunos, contribuindo para 

sua atuação no mercado de 
trabalho e com sua formação 

docente. 

3.9. Desenvolvimento de atividade sistemática de 
pesquisa com os estudantes em diferentes temas 

da Geografia; Produção de relatórios, resumos e 
artigos para divulgação dos resultados e material 

didático; Apresentação dos resultados das 

pesquisas em eventos científicos externos e 

específico da IES. 

4.1.9.   5    (cinco) 
Bolsas PIBIC 

UESPI no valor de 
R$     400,00:     4 

(quatro) projetos 

concluídos e 4 
(quatro) em 

andamento. 

4.2.9. Recursos 
próprios da IES. 

5.9. De   junho   de 
2021 a março de 

2022. 

6.9.     Atividades 
executadas e 

finalizadas e em 
andamento. 

1.10. Projetos   de   Pesquisa 
desenvolvidos por professoras 

do curso, aprovados no 

Colegiado e Conselho do 
CCHL e cadastrados na PROP, 

com apoio dos Grupos de 

Pesquisa. 

2.10. Desenvolver   pesquisa 
para aperfeiçoamento de 

temáticas relacionadas à 

Geografia e ao campo de 
estudo dos Grupos de 

Pesquisa do curso. Dois 

projetos em execução: 

Projeto 1: Conhecer os 

impactos socioambientais da 
energia eólica implantada na 

Praia Pedra do Sal, município 

de Parnaíba/PI. 

Projeto 2: Compreender o 
padrão da variação da 

temperatura atmosférica e 

umidade relativa do ar de 

Teresina influenciado pela 
sazonalidade no período 
2019/2020. 

3.10. Promoção de Pesquisa na academia; Coleta 
de dados da através da realização da pesquisa 

bibliográfica (Projetos 1 e 2) de campo (Projeto 2). 

4.1.10. Não se 

aplica. 

4.2.10. Recursos 
próprios da 

professora 

pesquisadora, 
com apoio dos 

Grupos de 

Pesquisa e da 

Coordenação do 
Curso. 

5.10. De junho de 
2021 a março de 

2022. 

6.10. Atividades 

finalizadas. 

1.11. Participação em bancas de 
pós-graduação níveis Lato 

sensu (Especialização) e 

Stricto sensu (Mestrado e 

Doutorado) de forma remota. 

2.11. Contribuir com a 
produção científica piauiense e 

brasileira através de sugestões 

para aprimoramento do 

produto das investigações 
realizadas. 

2.11. Contribuições na argumentação teórico- 
metodológica da pesquisa, profundidade do tema, 

relevância e contribuição acadêmica das 

monografias ou artigos de especialização 

dissertações de mestrado ou teses de doutorado. 
 

Participação dos professores do Curso em bancas 

de: Artigo de conclusão de Especialização em 

Ciências Ambientais e Conservação da Natureza 

(FAMEP) – 2 (duas) professoras; Qualificação de 
Mestrado   em   Geografia   (UFPI)   –   3   (três) 

4.1.11. Sem 
informações. 

4.2.11. Recursos 
próprios dos 

professores 

quando  as 

bancas são em 
Teresina. 

 

Quando em IES 

de outros 

estados as 
bancas foram no 

5.11. De junho de 
2021 a março de 

2022. 

6.11. Atividades 
executadas e 

finalizadas. 



 
 

238 
 

  professores; Qualificação de Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 
(TROPEN/UFPI) – 1 (uma) professora; 

Dissertação de Mestrado em Geografia (UFPI) – 

2 (dois) professores; Tese de Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFC) – 1 
(um)    professor;    Tese    de    Doutorado    em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(TROPEN/UFPI) – 1 (um) professor. 

 formato virtual.   

1.12.    Ciclo de palestras da 
disciplina Tópicos Especiais, 

organizado pelos professores 

da disciplina e alunos, com 

apoio da Coordenação do 

Curso e do CCHL. 

2.12.     Promover     atividade 
integrada entre temas 

relevantes na atualidade 

possibilitando discussão entre 

os possíveis formandos de 

Geografia e de outros cursos. 

3.12. Participação efetiva de alunos da disciplina 
de Tópicos Especiais, professores do Curso e 

ainda da comunidade acadêmica. Participação de 

10 (dez) professores convidados e 30 (trinta) 

alunos da disciplina. 

4.1.12. Atividade 
sem custo para os 

participantes 

4.2.12. Recursos 
próprios do 

Curso, 

professores e da 
IES. 

5.12. De junho de 
2021 a março de 

2022. 

6.12. Atividade 
executada e 

finalizada. 

1.13.       Participação        dos 
docentes em eventos 

científicos apresentando 

trabalhos e como palestrantes, 

debatedores,  expositores, 
coordenadores ou membro de 

comissão organizadora. 

2.13. Divulgar   o   curso   de 
Geografia, a produção 

acadêmico-científica de seu 

corpo docente e promover 

integração com outras IES. 

3.13. Participação efetiva de professores do curso 
com a divulgação sobre o curso e de sua 

produção. 

 

Exemplos: 

- XIX Seminário de Iniciação Científica da 

UESPI – dezembro de 2021 – Evento Estadual. 

Participação: 5 (cinco) professores. 

- XX Simpósio de Produção Científica da UESPI 
– dezembro de 2021. Participação: 2 (dois) 

professores. 

4.1.13. Atividade 
sem custo para os 

participantes. 

4.2.13. Recursos 
próprios dos 

professores. 

5.13. De junho de 
2021 a março de 

2022. 

6.13. Atividades 
executadas e 

finalizadas. 

1.14.       Participação        dos 
discentes em eventos 

científicos apresentando 
trabalhos ou como membros 

de comissão organizadora. 

2.14.        Divulgação        dos 
resultados de estudos e 

pesquisas acadêmicas 
desenvolvidas  pelos 

estudantes com orientação de 

professores do curso 

decorrentes das atividades das 
disciplinas ou dos programas 

institucionais da IES dos quais 

os alunos participam 

(Monitoria, PIBID, RP, PIBIC 
e PIBEU); Promover 

atividade de extensão 

acadêmica e integração entre 

os alunos do curso de 
geografia da UESPI com 

alunos de outros cursos e de 

outras IES. 

3.14. Participação   efetiva   dos   alunos   para 
divulgação dos resultados de seus estudos e 

trabalhos. 

 

Exemplos: 

- XIX Seminário de Iniciação Científica da 

UESPI – dezembro de 2021. Participação: 6 (seis) 
alunos (Apresentando resultados das pesquisas 

PIBIC). 

- XX Simpósio de Produção Científica da UESPI 

– dezembro de 2021. Participação: Alunos 
assistindo como ouvintes. 

4.1.14. Sem 
informações. 

4.2.14. Recursos 
próprios dos 

alunos. 

5.14. De junho de 
2021 a março de 

2022. 

6.14. Atividades 
executadas e 

finalizadas. 

1.15.         Participação         na 
Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA) do CCHL 

por 2 (dois) professores do 

Curso, sendo 1 (um) como 
presidente   e   1   (um)   como 

2.15. Realizar avaliação de 
processos dos professores do 
CCHL. 

3.15. Progressão e promoção dos professores do 

CCHL. 

4.1.15. Não se 

aplica. 

4.2.15. Não   se 

aplica. 

5.15. De junho de 
2021 a março de 
2022. 

6.15.   Atividades 
executadas e 
finalizadas e em 

andamento 
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membro.       

1.16.         Participação         na 
Comissão Permanente do 

Pessoal Docente (CPPD) da 

UESPI por 2 (duas) professoras   
do   Curso   como 

membros. 

2.16. Realizar avaliação de 
processos dos professores da 

IES em geral. 

3.16. Progressão e promoção dos professores da 

UESPI. 

4.1.16. Não se 

aplica. 

4.2.16. Não   se 

aplica. 

5.16. De junho de 
2021 a março de 

2022. 

6.16.   Atividades 
executadas e 

finalizadas e em 

andamento. 

 

Teresina (PI), 29 de março de 2022. 
 

Profª. Dra. Maria Luzineide Gomes Paula 
Coordenadora do Curso de Geografia 



 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS INGLÊS 

Coordenadora: Prof.ª Marlia Socorro Lima Riedel 
 

AÇÕ 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 

DE 
REALIZAÇÃ 
O 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
TIPO 

ES 
NOME 

Ensino ATIVIDADES DA 

COORDENACÃO 

- Acompanhar prontamente 

as demandas do Curso 

Ate o momento, todos os 

objetivos propostos foram 

Sem recurso Nenhum NOVEMBRO/2021 

a AGOSTO/2022 

Em andamento 

(matriculas, reintegracoes, 

dispensas de disciplinas, 

processos no sistema SEI, 

etc); 

alcancados. 

- Estruturarencargos e 

horarios para 2021 

(1º e 2º semestres ), 

buscando professores de 

 

outros campi para sanar o 

deficit de professores a fim 

de elencar docentes para 

 

todas as disciplinas a serem 

ofertadas. 

 

Ensino REUNIÕES NDE - Construção do novo Projeto 

Pedagógico do Curso de 

Letras Inglês para entrar em 
vigor em 2022 

- Projeto Pedagógico do Curso 

de Letras Inglês concluído e 

aprovado pela Resolução 

Sem recurso Nenhum NOVEMBRO/2021 

a AGOSTO/2022 
*Finalizado 

 
 

Ensino DISPENSAS DE 

DISCIPLINAS 

Efetivar processos 

de 

dispensas de disciplinas 

Efetivacao dos processos 

realizados. 

Sem 

Recurso 

Nenhum *2021.1 - 

09/11/2021 a 

10/01/2022 

- 2021.2 

* Efetivado 

 
 

- A cumprir 

Ensino ESTÁGIO 

SUPERVISION 

ADO 

- Atender as exigências do 

DAP para execucao do 

Estágio Supervisionado para 

2021.1 e 2021.2 

- Envio, para o DAP, do quadro 

demonstrativo do Estágio

 Supervisionado 

obrigatorio do Curso de Letras 

Ingles -CCHL/UESPI. 

Sem Recurso Nenhum * 2021.1 - 

04/11/2021 a 

08/2022 

 

- 2021.2 

Em andamento 

 

 

- A cumprir 



 

Extensao Minicurso: 

“Efficient Items In 

English Language 

Testing: Principles 

and Strategies” – 

através do Google 

Meet e em parceria 

com a RP e o 

PIBID do Curso de 

Letras Inglês - 

CCHL 

- Minicurso para docentes e 

discentes da área de inglês 

com o intuito de discutir os 

princípios e as estratégias de 

elaboração de itens no 

processo de avaliação do 

progresso de aprendizagem 

em língua inglesa como 

língua estrangeira 

- 70 inscritos. Minicurso 

efetivado com sucesso. 

Sem Recurso Nenhum 05, 12, 19 e 26 de 
março de 
2021 finalizado com 

uma palestra no dia 

09 de abril. 

Efetivado 

Ensino ENADE 2021 - Inscrever os alunos do 

Curso de Letras Inglês no 

ENADE; 

- Efetivar reuniões de 

conscientização da 

importância do 

comparecimento da prova; 

- Acompanhar todo o 

processo ENADE. 

- 48 alunos inscritos, dos 

quais: 

* 39 compareceram à prova; 

* 05 justificaram ausência. 

Sem 

Recurso 

Nenhum - 08/09/2021 a 
21/01/2022 

- Efetivado 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto SETOR: 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CCN 

 
AÇÕES 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO FINANCEIRO 
PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 
TIPO NOME 

Administrativa( 

Gestao) 

Compras de 

Materiais de 

Laboratorio. 

Fornecer aos Laboratorios 

de Ensino os materiais e 

reagentes necessarios. 

Assegurar a existencia de 

materiais imprescindiveis 

para o funcionamento dos 

laboratorios . 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 4.600,00 

(materiais de 

uso e 

reagentes). 

1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reparos 

(substituicao de 

lampadas, 

fechaduras  e 

tomadas; 

manutencao dos 

Splits) de todas 

as dependencias 

dos Setores I, II, 

16 e 17. 

Consertar e manter a 

estrutura fisica dos espacos 

comuns da Instituicao (salas 

de aula e de professores, 

laboratorios, banheiros, 

corredores). 

Ambientes mais seguros e 

adequados a comunidade 

academica. 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 5.600,00 1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Compras de 

EPIs. 

Garantir, com seguranca, a 

volta as suas funcoes dos 

Servidores Administrativos 

e Laboratoristas lotados 

neste Centro. 

Proporcionou um ambiente 

de trabalho seguro e de 

acordo com as normas de 

seguranca. 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 4.800,00 

(luvas, mascaras 

descartaveis e 

NP95, alcool em 

gel e liquido a 

70%, dispenser). 

1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 



243 
 

 
 
 
 
 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Compras de 

Materiais de 

Construcao. 

Proporcionar ambientes 

adequados e em boas 

condicoes fisicas para a 

realizacao das atividades 

propostas. 

Reformas, 

reparos/melhorias  e 

consertos dos diversos 

ambientes. 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 11.600,00 

(portas, 

fechaduras, 

lampadas, tintas, 

massa corrida, 

argamassas, 

cimentos, 

ceramicas, fios, 

cabos, tomadas, 

extensoes, 

sanitarios). 

1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Consertos dos 

Equipamentos de 

Informatica. 

Assegurar as manutencoes 

dos equipamentos 

permanentes de Informatica 

de uso constante dos 

setores. 

Reutilizacao, maior 

durabilidade, excelente 

funcionamento  e 

diminuicao das compras dos 

equipamentos de 

informatica. 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 3.500,00 

(estabilizadores, 

nobreaks, 

notebook, 

impressoras, 

CPUs e 

monitores). 

1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Compras de 

materiais de uso 

permanente. 

Aquisicao de materiais uteis 

e necessarios para o bom 

funcionamento dos servicos 

prestados pelas 

Coordenacoes dos Cursos e 

pela Diretoria do CCN. 

Atendimento basico e boa 

qualidade dos servicos 

prestados. 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 6.800,00 

(toner, 

cartuchos, 

canetas,  cola, 

resmas de papel 

A4, pastas, 

envelopes, 

clipes, 

corretivos, copos 

descartaveis, 

fitas 

gomada/adesiva 

). 

1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reforma e 

Reparos  nas 

salas de aula, 

nos Laboratorios 

de Ensino, nas 

coordenacoes de 

Curso, Direcao e 

demais 

dependencias. 

Melhorar e garantir a 

preservacao dos espacos 

fisicos comuns a 

comunidade academica. 

Melhoria das condicoes 

fisicas dos espacos, e 

garantia de comodidade 

para todos. 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 6.400,00 

(pintura das 

paredes, portas 

e janelas, troca 

de 

piso/ceramicas, 

instalacoes 

eletricas  e 

hidraulicas, 

reparo nos forros 

de gesso). 

1 e 2 semestres 

de 2021. 

Concluido 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 – CAPITAL 
 

 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: Promover 5 acadêmicos do Sem arrecadação  AGUARDANDO 

DIALOGASUS: educação 
popular na formação em 

instrumentalização 
dos acadêmicos do 

antepenúltimo e penúltimo 
semestre do curso de 

 Janeiro a Dezembro de 2021 RELATÓRIO 

saúde – Profa. Michelle Curso de Fisioterapia Medicina, Fisioterapia,    

Vicente Torres da UESPI para o Enfermagem, Psicologia e    

 exercício da Educação Física do CCS    

 Educação Popular – UESPI    

 em Saúde em sua     

 prática profissional     

 por meio da extensão     

 universitária.     

Projeto de extensão: Promover o Participantes: 10 Sem arrecadação Janeiro de 2021 a AGUARDANDO 
Laboratório de saúde, desenvolvimento   Janeiro de 2022 RELATÓRIO 

ergonomia e trabalho – científico dos cursos     

LASERT – Profa. Veruska de saúde da UESPI     

Cronemberger Nogueira nessa área de     

Rebêlo atuação.     

Programa de extensão: Oferecer ao  Sem arrecadação Permanente CERTIFICADO / 
Bases Fundamentais de graduando em Participantes: 12 alunos   AGUARDANDO 

fisioterapia traumato- Fisioterapia    RELATÓRIO PARCIAL 
ortopédica: Clínica e ampliação dos     

aplicada – Prof. Manoel conhecimentos     

de Jesus Moura Júnior teórico-práticos em     

 traumato-ortopedia,     
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 aprimorando os 

fundamentos clínicos 
do estudante, 

fornecendo conceitos 
e conhecimentos 
fundamentais e 
atuais, sobre a 

atuação 
fisioterapêutica em 
traumato-ortopedia, 

aprimorando-o para o 
estágio curricular 

obrigatório na área. 

    

Projeto de extensão: Liga 
Acadêmica de Fisioterapia 

em Terapia Manual – 
LAFITEM - Profa. Renata 

Carvalho Sampaio 

Promover o 
desenvolvimento 

científico do curso de 
fisioterapia da 

UESPI. 

Acadêmicos de 
fisioterapia da UESPI e 
demais instituições de 

ensino superior de 
Teresina. 

Sem arrecadação Janeiro de 2021 a 
Janeiro de 2022 

CERTIFICADO 

Projeto de Extensão: A 
Morte como Instrumento 

de Formação do 
Profissional de Saúde - 

Profa. Ana Rosa Rebelo 
Ferreira de Carvalho 

Desenvolver uma 
proposta de 
intervenção 

pedagógica para o 
cuidado humanizado. 

em situações de 
morte 

Docentes e discentes da 

UESPI 

Sem arrecadação 31 de Maio a 13 de Setembro 

de 2021 

AGUARDANDO 

RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: Liga 
Acadêmica 

Multiprofissional em 
Unidade de Terapia - 
Intensiva – LAMUTI - 
Profa. Sônia Maria de 

Araújo Campêlo 

Implantar uma Liga 
que Fomente um 

cuidado 
interprofissional e 

amplie a integração 
com o ensino, a 

pesquisa e a 
extensão na área de 

saúde. 

Cinco acadêmicos do 
curso de enfermagem, 

cinco do curso de 
medicina, cinco do curso 
de fisioterapia e cinco do 

curso de psicologia. 

Sem arrecadação Abril de 2021 a Abril de 2022 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Projeto de extensão: Liga 
Acadêmica de Primeiros 
Socorros – LAPS – Profª. 
Isabel Cristina Cavalcante 

Moreira 

Promover o 
desenvolvimento 
técnico-científico, 

incentivando a 
realização de 

pesquisa científica 
pelos acadêmicos. 

Participantes: 31 Sem arrecadação Junho de 2019 a Maio de 2020 CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Liga 
Acadêmica de Estudos 

Neurológicos e 
Neurocirurgicos - LAENN 
UESPI - Ptof. Leonardo 

Halley Carvalho Pimentel 

Difundir e ampliar 
conhecimentos em 

Neurologia e 
Neurocirurgia entre 
os acadêmicos de 

medicina da 
Universidade 

Estadual do Piauí e 
demais 

universidades. 

Acadêmicos do curso de 
Medicina. 20 membros 

permanentes da liga 

Sem arrecadação Abril de 2021 a Abril de 2022 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
Simpósio Internacional de 

Avaliação Psicológica 
(SIAP) Tema: “A Avaliação 
Psicológica em Contextos 

de Pandemia”- Prof. 
Lucas Dannilo Aragão 

Guimarães 

Promover debates, 
disseminação, 
divulgação e 

aprimoramento da 
Avaliação Psicológica 

no contexto da 
pandemia. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa - 300 

Taxas de inscrição 11 e 14 de Agosto de 2021 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Programa de Extensão: 
Laboratório de Avaliação 

Psicológica e Perícia 
Psicológica (LAPEP) - 
Prof. Lucas Dannilo 
Aragão Guimarães 

Realizar atividades 
de extensão e 
pesquisa em 

avaliação psicológica 
e perícia psicológica. 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 
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Programa de Extensão: 
Bases fundamentais de 

fisioterapia 
cardiorrespiratória: clínica 
e aplicada – Profa, Anne 
Shirley Menezes Costa 

Oferecer ao 
graduando em 

fisioterapia 
complementação 
teórico-prática em 

Cardiorrespiratória, 
aprimorando os 

fundamentos clínicos 
do estudante, 

fornecendo conceitos 
e conhecimentos 

fundamentais atuais 
sobre a atuação 

fisioterapêutica em 
Cardiorrespiratória, 

preparando-o para o 
estágio curricular 

obrigatório na área. 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

Projeto de extensão: 
Liga acadêmica de 

fisioterapia 
cardiorrespiratória da 
UESPI – LAFICAR - 
Profa, Anne Shirley 

Menezes Costa 

Promover atualização 
cientifica sobre a 

fisioterapia 
cardiorrespiratória. 

Acadêmicos do curso de 
Fisioterapia da UESPI e 
demais instituições de 

ensino superior de 
Teresina. 

Sem arrecadação Junho de 2021 a Junho de 2022 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: 
Assessoria de pesquisa à 
graduação: guiando novos 

pesquisadores - Profa. 
Michelle Vicente Torres 

Desenvolver a prática 
de orientação de 

projetos de pesquisa 
dos pós-graduandos 

da Residência 
Integrada 

Multiprofissional em 
Terapia Intensiva do 

Adulto e do 
Programa de 
Residência 

Multiprofissional em 

Todos os discentes do 
primeiro período do curso 

de graduação de 
Fisioterapia da UESPI 

matriculados na disciplina 
de Metodologia Científica. 

Sem arrecadação Junho de 2021 a Junho de 2022 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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 Saúde da Família e 

Comunidade da 
UESPI 

    

Projeto de extensão: 
Liga Acadêmica de 

Fisioterapia Traumato 
Ortopédica e Desportiva – 
LAFITOD - Profa. Maria 

Ester Ibiapina Mendes de 
Carvalho 

Promover atualização 
dos temas 

pertinentes a 
Fisioterapia 
Traumato- 

ortopedica,Desportiv 
a e ações sociais em 

comunidade de 
atletas e de idosos. 

Profissionais e 
acadêmicos de 

Fisioterapia, bem como 
áreas afins e pessoas 

vinculadas à Instituições 
de idosos e de Desportos. 

Sem arrecadação Dezembro de 2020 a Dezembro 
de 2021. 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
Conscientização da 

população a respeito da 
prevenção contra 

queimaduras- Profa. Liline 
Maria Soares Martins 

Educar, conscientizar 
e promover a saúde 
acerca dos principais 

tipos de 
queimaduras, formas 
de prevenção e como 

atuar em casos de 
acidentes à 

população do 
Ambulatório de 

Dermatologia do 
Hospital Getúlio 

Vargas. 

Docentes e discentes da 
UESPI, Comunidade 

Externa e Pacientes do 
ambulatório de 

Dermatologia do Hospital 
Getúlio Vargas 

Sem arrecadação 28 de Junho a 02 de Julho de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Programa de extensão: 

Liga Acadêmica de 
Dermatologia da UESPI - 
Profa. Liline Maria Soares 

Martins 

Difundir e ampliar 
conhecimentos em 
Dermatologia entre 
os acadêmicos de 

medicina da 
Universidade 

Estadual do Piauí e 
demais 

universidades. 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

Programa de extensâo: 
Liga Acadêmica de 

Cardiologia da 
Universidade Estadual do 
Piauí (LIC-UESPI) - Prof. 

Maurício Batista Paes 
Landim 

Proporcionar o 
desenvolvimento de 
seus integrantes no 
que diz respeito à 

Cardiologia Clínica, 
além de integrar o 

ensino da cardiologia 
às demandas da 

comunidade. 

Acadêmicos de medicina 
de qualquer Instituição de 
Ensino Superior do Piauí 

(ligantes).- 20 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

Projeto de extensão: 
Grupo de estudo e 

extensão em fisioterapia 
em neonatologia - Profa. 

Lilian Melo de Miranda 
Fortaleza 

Promover o 
desenvolvimento 

científico do curso de 
fisioterapia da 

UESPI. 

Acadêmicos de 
Fisioterapia da UESPI e 
das outras faculdades. 

Sem arrecadação Julho de 2021 a Junho de 2022 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: Liga 
Acadêmica de Psiquiatria 

– Prof. Dr. Alexandre 
Barbosa Nogueira – 

(LAPS-UESPI) - Profs. 
Eduardo Batista Soares 

Neto e Luciana Tolstenko 
Nogueira 

Difundir e aperfeiçoar 
conhecimentos em 
Psiquiatria entre os 

acadêmicos de 
medicina da 
Universidade 

Estadual do Piauí e 
demais universidades 

de Teresina – PI. 

Docentes e discentes do 
curso. 

Sem arrecadação 01 de Julho de 2021 a 01 de 
Julho de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Projeto de Extensão: 

Projeto de 
Conscientização e 

Prevenção da Doença de 
Alzheimer – Prof. 

Leonardo Halley Carvalho 
Pimentel 

Educar, conscientizar 
e promover impacto 
na saúde do idoso 

quanto à doença de 
Alzheimer (DA), 

tratando do percurso 
do processo 

demencial e dos 
fatores de 

intervenção para a 
melhoria da 

qualidade de vida de 
indivíduos 

acometidos a partir 
da abordagem de 

pacientes do 
Ambulatório de do 

Centro Integrado de 
Saúde Lineu Araújo 

(CISLA). 

Docentes e discentes do 
curso e Pacientes do 

ambulatório de 
Dermatologia do Hospital 

Getúlio Vargas 

Sem arrecadação 18 de Setembro a 01 de 
Outubro de 2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: 
Cuidando do trabalhador - 
Profa. Renata Batista dos 

Santos Pinheiro 

Promover ações de 
autocuidado e prática 
de atividades físicas 

no ambiente e 
trabalho dos 

funcionários da 
UESPI. 

Servidores técnicos 
administrativos da UESPI 

Sem arrecadação 21 a 23 de Outubro de 2021 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de 
extensão: Congresso 

Internacional de Psicologia 
Forense (CIPF): 

Perspectivas e Contextos 
Atuais - Prof. Lucas 

Dannilo Aragão Guimarães 

Promover debates, 
disseminação, 
divulgação e 

aprimoramento da 
psicologia forense 

em suas perspectivas 
e contextos atuais. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

(400 participantes online) 

Taxas de inscrição 23 a 26 de Março de 2022 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Programa de extensão: 

Liga Acadêmica de 
Doenças Tropicais – 
LADOT - Prof. Mauro 
Roberto Biá da Silva 

1. Promover o 
desenvolvimento 

científico dos 

integrantes; 2. 
Habilitar profissionais 
recém-formados para 

o mercado de 
trabalho, tornando-os 
mais capacitados em 

conhecimentos 
técnico-científicos a 

respeito das Doenças 
Tropicais 3. 

Incentivar projetos de 
pesquisa na área. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa - 
30 acadêmicos do curso 

de Enfermagem, 
Medicina, Fisioterapia e 

Farmácia da Universidade 
Estadual do Piauí e outras 

Instituições de Ensino 
Superior, por ano, que 
possuam interesse na 

área de doenças tropicais 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

Projeto de extensão: Liga 
acadêmica de fisioterapia 

na saúde da mulher - 
Profa. Maura Cristina 

Porto Feitosa. 

Promover o 
desenvolvimento 

científico do curso de 
fisioterapia da 

UESPI; Incentivar 
professores, alunos e 

profissionais 
convidados a trilhar 

numa linha de 
pesquisa relacionada 
aos temas propostos; 

Habilitar para o 
mercado de trabalho, 
profissionais recém- 

formados mais 
capacitados em 
conhecimentos 

técnico-científicos. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 15 de Dezembro de 2021 a 10 
de Agosto de 2022. 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Projeto de Extensão: 

Laboratório de Tecnologias 
Digitais para Educação 
Interativa em Educação 
Física – LEI/EFUESPI – 

Profa. Kátia Magaly Pires 
Ricarte 

Compartilhar 
conhecimentos e 

experiências entre os 
docentes do curso de 

Educação Física. 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação 04 de Novembro de 2021 a 05 
de Novembro 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CLÓVIS MOURA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: 
Workshop de elaboração 
de projeto conclusão de 

curso- TCC –  Profs. 
Ivoneide Pereira de 

Alencar e Fábia de Kássia 
Mendes Viana Buenos 

Aires 

Desenvolver as 
habilidades de 

elaboração do projeto 
referente ao Trabalho 

de Conclusão de 
Curso em tempos de 

isolamento social 
causado pela 

pandemia do COVID- 
19. 

Participantes: 40 Sem arrecadação 11 a 30 de Janeiro de 2021 CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Hemeroteca Itararé : o uso 
de periódicos e fotografias 

como metodologia de 
ensino - Prof. Marcelo de 

Sousa Neto 

Oferecer 
instrumentais teórico- 

metodológicos aos 
discentes da 
Universidade 

Estadual do Piauí, 
para que através da 

utilização da 
linguagem 

hemerográfica e 
fotográfica possam 

as utilizar como 

Participantes: 18 
discentes; Comunidade 

universitária; Comunidade 
da Região 

Sem arrecadação Agosto/2020... 
Contínuo 

1 ANO 

CONCLUÍDO 
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 ferramentas de 

ensino para a 
Educação Básica, 
disponibilizando 

acervos de acesso 
público na WEB. 

    

Projeto de extensão: 
Extensão em Análise Real 
- Prof. Alexandre Bezerra 

do Nascimento Lima 

Estudar os conceitos 
fundamentais de 

Análise Real visando 
um entendimento 

sólido e profundo de 
ferramentas 

utilizadas no cálculo 
diferencial e integral. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 05 a 30 de Julho de 2021 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: 
Proporcionalidade e 
Semelhança - Prof. 
Antônio Luiz Pereira 

Dar aos alunos a 
oportunidade de 

enfrentar problemas 
que desafiem e 

impulsionam sua 
autonomia de 
pensamento. 

Trabalhar com 
possíveis conteúdo 

do ensino médio que 
não estejam bem 

assimilados e podem 
gerar dificuldades 

nas demais 
disciplinas. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 24 de Abril a 12 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Formação Complementar 

de Cálculo II - Prof. 
Antônio Luiz Pereira 

Dar aos alunos a 
oportunidade de 

enfrentar problemas 
que desafiem e 

impulsionam sua 

Comunidade acadêmica 
de matemática 

Sem arrecadação 03 de Julho a 21 de Agosto de 
2021 

CONCLUÍDO 
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 autonomia de 

pensamento. 
Trabalhar com 

possíveis conteúdo 
do ensino superior 

que não estejam bem 
assimilados e podem 

gerar dificuldades 
nas demais 
disciplinas. 

    

Projeto de Extensão: 
Nivelamento em 

Matemática - Prof. 
Alexandre Bezerra do 

Nascimento Lima 

Estudar os conceitos 
básicos fundamentais 

em Matemática 
visando obter 
ferramentas 

necessárias para o 
estudo de disciplinas 

especificas na 
graduação. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 08 de Maio a 26 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Programa de extensão 
Direito em sociedade: 

Debates necessários para 
se entender o direito e o 
Pensamento Crítico na 

Sociedade - Prof. 
Willame Parente Mazza 

Possibilitar reflexões 
críticas sobre os 

problemas sociais 
por meio de debates 
dentro do âmbito de 
estudo do direito e 

outras ciências. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação Abril de 2021 até Abril de 2026 CERTIFICADO/AGUARDAN 
DO RELATÓRIO PARCIAL 

Projeto de extensão: 
Minicurso de Métodos e 

Técnicas de Produção de 
Artigo Científico - Profa. 
Fábia de Kássia Mendes 

Viana Buenos Aires 

Desenvolver as 
habilidades de 
elaboração de 

projetos, artigos, 
resumos e ensaios 

científicos em tempos 
de isolamento social 

causado pela 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação 15 a 30 de Março de 2021 CONCLUÍDO 
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 pandemia do COVID- 

19. 
    

Programa de Extensão: 
Direitos humanos, políticas 

públicas e participação 
social: construindo 

diálogos - Profs. Fábia de 
Kássia Mendes Viana 

Buenos Aires e Ivoneide 
Pereira de Alencar 

Desenvolver as 
habilidades 

relacionadas à 
exposição de ideias, 

debate e embate 
dialógico. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

Programa de Extensão: 
Educação Popular na 

Formação das Mulheres: 
sim ao Feminismo, não ao 
Feminicídio! - Profs. Ana 
Célia de Sousa Santos e 

Lucineide Barros de 
Medeiros 

Promover processos 
de formação voltado 

à mulheres, na 
perspectiva da 

emancipação e da 
transformação social, 
visando a superação 

dos processos 
estruturais e 

estruturantes que 
asseguram as 
desigualdades, 
hierarquias e 
opressões. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

Projeto de extensão: 
- 180h (15 dias) 

Curso Nacional de 
Pedagogia do Movimento 

Sem Terra (Turma 08)- 
Profs. Waldirene Alves 

lopes da Silva e Manuela 
Nunes Leal 

Aprofundar a 
compreensão dos 

fundamentos teórico- 
metodológicos e das 
categorias básicas de 

constituição da 
Pedagogia do 

Movimento Sem 
Terra bem como sua 

concepção de 

Participantes: 140 Sem arrecadação 07 a 21 de Janeiro de 2020 CONCLUÍDO 
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 educação.     

Projeto de extensão: 
Os profissionais TILS, a 

Libras, a BNCC e os 
novos desafios para 

educação de surdos na 
educação básica - Profa. 

Ediane Silva Lima 

Discutir a respeito 
dos novos desafios 

apontados pela 
BNCC, em especial, 
as suas implicações 

no contexto 
educacional da 

pessoa com surdez e 
da relação docente 

junto aos 
profissionais 
intérpretes 

educacionais. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 01 de Maio a 31 de Junho de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: 
Curso de libras em foco: 

prática extensionista - 
Profs. Ediane Silva Lima e 

Francisca Neuza de 
Almeida Farias 

Disseminar entre os 
acadêmicos e o 

público externo a 
relevância da Libras 
como possibilidade 

de qualificação, 
iniciação científica 

em pesquisa e 
extensão e a atuação 

no mercado de 
trabalho. 

Comunidade Externa Sem arrecadação 23 de Abril a 14 de Maio de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: 
Estudos e Análises sobre 
a atual situação do Estado 

do Piauí - Prof. José de 
Arimateia Isaías Ferreira 

Analisar aspectos 
importantes ao longo 
dos séculos XX e XXI 

que ajudaram na 
consolidação da atual 
situação do Estado 

do Piauí. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 01 de Dezembro de 2021 a 17 
de Dezembro de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Programa de Extensão: 
Em Formação - Profs. 
Eliene Maria Viana de 
Figueirêdo Pierote e 

Joilza Rodrigues Cunha 
Leitão 

Identificar os meios 
pedagógicos para a 

socialização do 
conhecimento de 

maneira democrática 
a partir de práticas 
educativas de seus 

participantes. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI 
Servidores técnicos 

administrativos da UESPI 
e Comunidade Externa 

Sem arrecadação 01 de Setembro de 2021 a 
01 de Setembro de 2023 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 

 
Projeto de Extensão: 
Revista Eletrônica do 
Instituto Histórico E 

Geográfico Do Piauí - 
Profs. Marcelo de Sousa 

Neto e Pedro Pio 
Fontineles Filho 

Divulgar, com a 
criação da Revista 

Eletrônica do Instituto 
Histórico e 

Geográfico do Piauí, 
trabalhos que 

investiguem o Piauí, 
em seus diversos 

aspectos, oferecendo 
material de apoio 

teórico-metodológico, 
necessário ao 

desenvolvimento de 
novos estudos, e de 

ensino, a ser utilizado 
na Educação Básica 

e Superior. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 02 de Janeiro a 30 de 
Dezembro de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

 
Programa de Extensão: 

Gestão ecológica de 
resíduos orgânicos e 
paisagismo produtivo: 
instrumentos para a 

soberania alimentar e a 
educação ambiental - 

Prof. João Paulo Rabello 

Combate à 
insegurança 

alimentar, aliando a 
reciclagem dos 

resíduos orgânicos 
do Campus Clóvis 

Moura à produção de 
alimentos por meio 

da formação e 
capacitação de 

educadores sócio- 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI, 
Terceirizados da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO PARCIAL 
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de Castro Centelhas ambientais.     

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CCA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de Extensão Ser 
Zootecnista - Profa 

Dinnara Layza Souza da 
Silva 

 
Realizar um evento 
online, com palestras 
e mesas de 
discussões ligadas à 
atuação do 
profissional 
zootecnista sobre os 
mais diversos 
aspectos da 
produção animal e da 
sustentabilidade de 
forma articulada, 
gerando novos 
conhecimentos. 

Discentes do Curso de 
Zootecnia e alunos do 

ensino médio de colégios 
técnicos 

. Sem arrecadação 20 de janeiro de 2021 a 24 de 
março de 2021 

CONCLUÍDO 

Programa de extensão: 
Programa de 

Melhoramento Genético 
de bovinos Curraleiro Pé- 
duro - Prof. Mérik Rocha 

Silva 

 
Estabelecer o 
Programa de 

Melhoramento 
Genético dos 

Bovinos Curraleiro 
Pé-Duro (PMG-CPD). 

Comunidade Externa . Sem arrecadação Permanente CERTIFICADO / 
AGUARDANDO 

RELATÓRIO PARCIAL 
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Evento de extensão: 

Zootecnia: a história que 
se confunde com o 

Agronegócio Brasileiro – 
Profa Dinnara Layza 

Souza da Silva 

 
Realizar um evento 

online, com 
palestrantes com 

formação em 
Zootecnia, 

objetivando discutir a 
respeito da história 

deste curso no Brasil, 
trazendo dessa 
maneira, novos 
conhecimentos. 

Discentes do Curso de 
Zootecnia e alunos do 

ensino médio de colégios 
técnicos. 

Sem arrecadação 13 e 14 de Maio de 2021 CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Atuação do Zootecnista 
em exposições e feiras 
agropecuárias - Profa. 
Samira Leal Teixeira de 

Oliveira 

Contribuir para 
formação profissional 
de alunos de cursos 
de Zootecnia, quanto 
ao aprimoramento no 

conhecimento das 
raças e 

características, no 
julgamento de 
animais de alta 

performance, bem 
como facilitar o 

acesso a criadores e 
profissionais das 
agrárias da região 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação 03 a 12 de Dezembro de 2021 CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CCECA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de Extensão : 
Produção de vídeos e 

podcast para o uso 

 
Proporcionar aos 
acadêmicos em 

Participantes: 70 Sem arrecadação 13 de Março a 03 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 
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pedagógico – Profa. 

Maria de Jesus Rodrigues 
formação, 

professores atuantes 
na educação básica 

e nível superior, 
habilidades de 

produção de vídeos e 
podcast para uso 

acadêmico e 
pedagógico. 

    

Projeto de Extensão: I 
Ciclo de Palestras A 

Intervenção Pedagógica 
no Ensino da Pessoa com 

Deficiência: Desafios e 
Possibilidades - Profa. 

Maria de Jesus Rodrigues 

 
Proporcionar 

reflexões acerca da 
atuação e 

intervenção 
pedagógica no 

contexto da 
educação especial e 

inclusiva. 

Participantes: 21 Sem arrecadação 13, 20 e 27 de Março de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: I 
Seminário de Prática 
Pedagógica Escolar do 
Curso de Pedagogia da 
UESPI (CCECA) – Prof. 

Raimundo Dutra de Araújo 
e Valdirene Gomes de 

Sousa 

 
Oportunizar o debate 
acerca das questões 
contemporâneas que 
envolvem a prática 

pedagógica em 
contextos extra- 

escolares de modo 
que discentes e 

docentes possam 
refletir acerca da 

atuação do pedagogo 
em espaços não- 

escolares. 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação 16 e 17 de Abril de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: I 
Seminário de Prática 

Pedagógica Extra- escolar 
do Curso de Pedagogia da 

Oportunizar o debate 

acerca das questões 
contemporâneas que 
envolvem a prática 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação 13 e 14 de Abril de 2021 CONCLUÍDO 
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UESPI (CCECA) – Prof. 

Raimundo Dutra de Araújo 
e Lidenora de Araujo 

Cunha Morais 

pedagógica em 
contextos extra- 

escolares de modo 
que discentes e 

docentes possam 
refletir acerca da 

atuação do pedagogo 
em espaços não- 

escolares. 

    

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CCHL 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: 
Extensão em ABNT e 

Metodologia da 
Pesquisa – Profs. 

Margareth Torres de 
Alencar Costa e Omar 

Mario Albornoz 

Possibilitar aos 
alunos de graduação 
a compreensão dos 

fundamentos básicos 
da produção 
cientifica e o 

conhecimento da 
ABNT. 

Participantes: 150 Sem arrecadação 15 de março a 18 de abril de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: Itens 
eficientes na avaliação de 
Língua Inglesa: princípios 

e estratégias - Profa. 
Maria Eldelita Franco 

Holanda 

Apresentar, analisar 
e discutir os 

principais conceitos, 
estratégias e 

procedimentos que 
devem ser 

considerados no 
processo de 
avaliação do 

rendimento de 

Participantes: 70 Sem arrecadação 01 e 31 de março de 2021 CONCLUÍDO 
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 aprendizagem de 

inglês como língua 
estrangeira. 

    

Evento de extensão: V 
Simpósio Nacional de 

Crítica Genética e 
Arquivologia - Profa. 
Márcia Edlene Mauriz 

Lima 

Divulgar a edição 
genética de textos 

literários , no enfoque 
da Crítica Genética e 

da Crítica Textual, 
comungando também 

com a perspectiva 
codicológica e 

arquivística no trato 
com o manuscrito. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Prestação de Contas 24, a 26 de Março de 2021 SOLICITADO Nº DE 
REGISTROS / 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: 
Curso intensivo de 

espanhol básico – Profa. 
Margareth Torres de 

Alencar Costa 

Demonstrar que 
possui familiaridade 
com informações, 

tecnologias e culturas 
estrangeiras 

Alunos do Ensino Médio 
das Escolas Públicas 

Estaduais 

Sem arrecadação 22 de Fevereiro a 31 de Março 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: I 
Seminário de pesquisa e 

docência no ensino remoto 
de lìngua portuguesa: 
novas experiências - 
Profs. Maria Suely de 

Oliveira Lopes e Bruna 
Rodrigues da Silva Neres 

Promover entre os 
acadêmicos 
pibidianos e 
comunidade 

acadêmica em geral 
o debate sobre a 
importância da 
pesquisa e da 

docência no contexto 
do ensino remoto. 

Licenciandos do PIBID- 
Subprojeto Letras- 

Português- Campus Poeta 
Torquato Neto, alunos da 

comunidades universitária, 
Supervisores do PIBID, 

diretores e coordenadores 
das escolas Maria do 

Carmo Reverdosa , CETI 
Helvídio Nunes e outras. 

 
Sem arrecadação 

08 a 29 de Abril de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de 
extensão: Diálogos 

Acadêmicos em Tempos 
de Pandemia: Em Defesa 
da Democracia no Brasil 
(3ª edição) – Profs Bruno 

Mello Souza e Roberto 

Refletir sobre o "tema 
da democracia 

brasileira”, de forma 
a promover um 
debate crítico e 
reflexivo com a 

comunidade 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação 23 a 26 de Novembro de 2021 CONCLUÍDO 
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Alvares Rocha acadêmica.     

Evento de extensão: II 
seminário de Línguas de 
Sinais: Libras em Ação - 

Profs Francisca Neuza de 
Almeida Farias e Ediane 

Silva Lima 

Disseminar entre os 
acadêmicos e público 
em geral a relevância 

da disciplina de 
Libras como 

possibilidade de 
qualificação, 

iniciação científica 
em pesquisa e 

extensão e a atuação 
no mercado de 

trabalho. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 
18 a 20 de Abril de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CCN 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: 
Extensão em Estatística e 

Aplicações – Prof. 
Jefferson de Brito Sousa 

Estudar os conceitos 
Fundamentais de 

Estatística visando 
um entendimento 

sólido e profundo de 
ferramentas 

utilizadas na análise 
de populações e 

amostras. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 05 a 30 de Julho de 2021 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
II Workshop de Práticas 

Pedagógicas do Curso de 
Licenciatura em Química 
da UESPI: Vivências do 
Residência Pedagógica, 
PIBID, PET e Estágios - 

Proporcionar, aos 
participantes, a 
oportunidade de 

melhoria da 
qualificação 

profissional por meio 
de palestras, 

Docentes e discentes do 
curso e da UESPI, 

Comunidade Externa 
Poderão participar 

professores das escolas – 
campo (SEDUC/PI e 

SEMEC/Teresina) 

Sem arrecadação 23 e 25 de Junho de 2021 CONCLUÍDO 
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Profs. Rita de Cássia 

Pereira Santos Carvalho e 
Valdiléia Teixeira Uchôa 

discussão sobre 
temas da educação 
química e troca de 

experiência da 
prática pedagógica 

dos alunos 
participantes dos 

Programas 
Residência 

Pedagógica, PIBID, 
PET e dos alunos de 
estágios à docência. 

    

Projeto de extensão: 
I Ciclo de palestras online 

da Biologia UESPI / 
Teresina - Profs. 

Francielle Alline Martins e 
Beatriz Meireles Barguil 

Promover a 
integração entre os 

saberes e 
proporcionar aos 

participantes 
momentos de ampla 

discussão sobre 
quatro grandes áreas 

da Biologia. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 29 de Junho a 07 de Outubro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
I Ciclo de palestras online 

da Biologia UESPI / 
Teresina - Profs. Francielle 

Alline Martins e Beatriz 
Meireles Barguil 

. 

Promover a 
integração entre os 

saberes e 
proporcionar aos 

participantes 
momentos de ampla 

discussão sobre 
quatro grandes áreas 

da Biologia. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 04 a 22 de Outubro de 2021 CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CCSA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 
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Evento de extensão: 

Curso de Introdução ao 
Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA - 
Profa. Patrícia Caldas 

Meneses Pires Ferreira 

Discutir novas 
perspectivas jurídicas 
e conceitos básicos 

acerca do ECA 

Participantes: 90 Sem arrecadação 13 a 15 de Julho de 2020 CONCLUÍDO 

Evento de extensão: II 
FÓRUM DE BIBLITECA 
ESCOLAR – FORBEPI: 
Mediação de Leitura e 
Protagonismo Social – 

Prof. Aluiso Castelo 
Branco 

Discutir principais 
questões que 

envolvem mediação 
de informação e 

protagonismo social 
no contexto 
educacional. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 01 a 05 de Março de 2021 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
Estudos Avançados sobre 

a Lei Maria da Penha: 
Promovendo Debates e 

Resgatando a Evolução da 
Temática - Profa. Sheyla 

de Andrade Ferreira 

Discutir novas 
perspectivas jurídicas 

e alterações da Lei 
Maria da Penha. 

Participantes: 150 Sem arrecadação 26 a 28 de Agosto de 2021 CONCLUÍDO 

Curso de Extensão : 
Temas Atuais de 

Responsabilidade Civil: 
Análise de estudos de 

casos - Profa. Auricelia do 
Nascimento Melo 

Discutir as principais 
decisões e inovações 

dos tribunais no 
campo da 

Responsabilidade 
Civil, pois isso 

propicia a atualização 
sobre a 

jurisprudência atual 

. Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 14 a 18 de Setembro de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: II 
Seminário de 

Empreendedorismo & 
Sustentabilidade – Prof. 

Helano Diógenes Pinheiro 

Discutir a inovação 
sob diferentes 

perspectivas e com 
os diferentes atores 

universitários. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 14 a 18 de Setembro de 2021 CONCLUÍDO 
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Evento de Extensão: II 

Simpósio Piauiense dos 
Estudantes de 

Biblioteconomia da UESPI 
dos Primórdios ao Século 

XXI: Evolução do Ser 
Bibliotecário - Prof. 

Francisco Renato Sampaio 
da Silva 

Promover a 
integração e troca de 

experiências entre 
pesquisadores, 

professores, 
profissionais e 

estudantes do curso 
de Biblioteconomia e 

compreender as 
transformações da 

profissão de 
bibliotecário ao longo 

do tempo, desde 
guardião da 

informação até o 
profissional da 

informação. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 28 a 30 de Outubro de 2021 CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CTU 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Programa de Extensão: 
Formação em Tecnologias 

e Sistemas de 
Telecomunicações - Prof. 
Juan de Aguiar Gonçalves 

Preparar 
profissionais com 
conhecimentos na 

área de 
Telecomunicações, 

contribuindo de forma 
objetiva na formação 

integral de 
profissionais na área 

supracitada, 
conjugando os 

saberes, 
conhecimentos e 

Participantes: 70 Taxas de inscrição Indeterminado AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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 capacidades 

necessários para a 
sua atuação no 

mundo do trabalho e 
também os saberes, 

conhecimentos e 
capacidades de 
formação geral, 

necessários para o 
desenvolvimento do 
indivíduo crítico e 

para o convívio em 
sociedade. 

    

.Programa de Extensão: 
Formação em Tecnologias 

e Sistemas de Energias 
Renováveis - Prof. Juan 

de Aguiar Gonçalves 

Preparar 
profissionais com 
conhecimentos na 
área de Energias 

Renováveis, 
contribuindo de forma 
objetiva na formação 

integral de 
profissionais, 

conjugando os 
saberes, 

conhecimentos e 
capacidades 

necessários para a 
sua atuação no 

mundo do trabalho e 
também os saberes, 

conhecimentos e 
capacidades de 
formação geral, 

necessários para o 
desenvolvimento do 

indivíduo crítico e 
para o convívio em 

Participantes: 70 Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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 sociedade.     

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / UAPI 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de 
Extensão Ferramentas 
Estratégicas de gestão – 
Profs. Marcus Santos de 
Sousa e Fabrício Brito do 

Amaral 

Capacitar os 
participantes para o 
uso adequado de 
ferramentas que 

auxiliam na gestão. 

Participantes: 3000 Sem arrecadação 27 de Março à 24 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / PROP / MESTRLETRAS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Evento de extensão: 
SEMINÁRIO: ‘Dez anos do 
PPGL/UESPI: produzindo 
conhecimento e formando 
pesquisadores – Profs. 
Bárbara Olímpia Ramos 
de Melo e Silvana Maria 

Pantoja dos Santos 

Propiciar a discussão 
dos conhecimentos 

relativos ao 
conhecimento 

científico e 
acadêmico, 

especialmente 
vinculado às linhas 

de pesquisa do 
PPGL 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação Docentes e discentes do curso 
e Comunidade Externa 

CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / NUPIDH 
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AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADO 
RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de 
extensão: Reestruturação 

e reinserção social da 
mulher: cursos e ações 
educativas visando o 

enfrentamento à violência 
contra à mulher no estado 

do Piauí - Profa. Esther 
Maria de Sá Castelo 

Branco 

Realizar cursos de 
extensão e ações 
conjuntas ou em 
separados para o 

público feminino do 
estado do Piauí com 
o intuito de ministrar 

conhecimento de 
cunho jurídico, 

sociológico, 
psicológico e 

atividades lúdicas 
com fulcro a 

sensibilização do 
enfrentamento a 
violência contra a 

mulher. proporcionar 
a reinserção social 

das mulheres 
participantes das 

ações na medida em 
que as mesmas 

sejam multiplicadoras 
junto aos 

seguimentos sociais 
a que pertencem. 

 
Participantes: Mulheres do 

estado do Piauí 

Prestação de contas  
12 meses com possibilidades 

de prorrogação 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / PROFLETRAS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 
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Evento de extensão: IV 
Encontro dos alunos do 
PROFLETRAS-UESPI: 

Linguagens e Letramentos 
– Profa. Shirlei Marly 

Alves 

Propiciar a discussão 
dos conhecimentos 
relativos à formação 

do professor de 
língua portuguesa no 

que concerne aos 
usos das linguagens 

presentes 
contemporaneament 
e na sociedade e às 

práticas de 
letramento. 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI 

Sem arrecadação 08 de Abril de 2021 CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 
Ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura: 
Jogando com as 

Linguagens - Profs. 
Shirlei Marly Alves e Stela 

Maria Viana Lima Brito 

Disseminar 
conhecimentos 

sistemáticos acerca 
do ensino e 

aprendizagem de 
língua portuguesa 

advindos de 
pesquisas situadas, 
fomentando entre 
professores em 

formação e formados 
a reflexão sobre a 
necessidade de 

intervenções 
pedagógicas 

embasadas nos 
conhecimentos 

científicos. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 08 de Outubro a: 10 de 
Dezembro de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / PREG / DPPEE 

AÇÕES OBJET IVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 
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Projeto de Extensão: 

Programa institucional de 
Residência Pedagógica - 
Profa. Shirlei Marly Alves 

Promover a formação 
dos discentes de 

cursos de 
licenciatura, 
induzindo o 

aperfeiçoamento da 
formação prática, 
com a imersão do 

licenciando nas 
escolas de educação 

básica. 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 02 de Maio de 2021 a 02 de 
Maio de 2022 

CERTIFICADO / 
AGUARDANDO 

RELATÓRIO PARCIAL 

Programa de Extensão - 
Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID - Profa. 

Márcia Edlene Mauriz 
Lima 

O programa 
institucional do 

PIBID-UESPI, com 
suas áreas de 

iniciação à docência 
prioritárias (Língua 

Portuguesa, Biologia, 
Física, Química e 
Alfabetização) e 

gerais (Educação 
Física, Língua 

Inglesa, Língua 
Espanhola, 

Geografia, História e 
Sociologia), objetiva 

contribuir para 
aprimorar a formação 

dos alunos das 
licenciaturas da 
UESPI a fim de 

exercerem a 
docência por meio de 

novas propostas 
educacionais que 

visem prestar serviço 
de qualidade às 

 
Docentes e discentes do 

curso (da UESPI e 
Comunidade Externa. 

Sem arrecadação 03 de Maio de 2021 a 03 de 
Maio de 2022 

CERTIFICADO / 
AGUARDANDO 

RELATÓRIO PARCIAL 
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 escolas públicas de 

Educação Básica do 
estado do Piauí. 

    

Evento de Extensão: 
Seminário EstaduaL de 

Formação de Professores 
do PARFOR/UESPI - 

SERPARFOR– Profa. 
Erminia Maria do 
Nascimento Silva 

Fortalecer as 
discussões nos 

cursos de licenciatura 
acerca das tensões, 

desafios e 
potencialidades da 

formação superior de 
professores do 

PARFOR/UESPI. 

Participantes: 800 Sem arrecadação 04 e 05 de Fevereiro de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: V 
Seminário EstaduaL de 

Formação de Professores 
do PARFOR/UESPI - 
SERPARFOR– Profs. 

Erminia Maria do 
Nascimento Silva e Elilian 

Basílio e Silva 

Fortalecer as 
discussões nos 

cursos de licenciatura 
acerca das tensões, 

desafios e 
potencialidades da 

formação superior de 
professores do 

PARFOR/UESPI. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 09 a 11 de Setembro de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: I 
Simpósio do PIBID/UESPI: 

10 anos de Formação 
Inicial - Profa. Márcia 
Edlene Mauriz Lima e 

Shirlei Marly Alves 

Comemorar os 
10(dez) anos do 

PIBID/UESPI e sua 
contribuição para 

aprimorar formação 
dos alunos das 
licenciaturas da 

UESPI/UFPI/IFPI/UF 
DPA para o exercício 

da docência, por 
meio de novas 

propostas 
educacionais, que 

visem prestar serviço 
de qualidade às 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Prestação de contas 03, 04 e 05 de Novembro de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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 escolas públicas de 

Educação Básica do 
estado do Piauí. 

    

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / PREG / DAP 

AÇÕES OBJET IVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de Extensão: 
UESPI Plantando Vidas - 

Profs. Roselis Ribeiro 
Barbosa Machado e 

Werton Francisco Rios da 
Costa Sobrinho 

Plantar árvores como 
um ato de 

ressignificar a morte 
com novas vidas, e 

simbolicamente 
homenagear as 

vítimas da pandemia 
da COVID 19, 

docentes, servidores 
e colaboradores da 

IES. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Servidores 

técnicos administrativos 
da UESPI 

Sem arrecadação 30 de Setembro a 20 de 
Dezembro de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT 

AÇÕES OBJET IVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Programa de Extensão: 
Propriedade Intelectual - 
Profs. Vanessa de Sousa 
Alencar Vasconcelos e 

Rosemarie Brandim 
Marques 

Fomentar a inovação 
tecnológica com a 

difusão da 
propriedade 
intelectual. 

Docentes e discentes da 
UESPI, Servidores 

técnicos administrativos 
da UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 01 de Outubro de 2021 a 01 
de Outubro de 2023 

CERTIFICADO / 
AGUARDANDO 

RELATÓRIO PARCIAL 
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SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / PROPLAN 

AÇÕES OBJET IVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE REALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

Programa de Extensão: 
Elaboração de Termo de 

Referência – Profs. 
Raimundo Isídio de 
Sousa e Joseane de 

Carvalho Leão 

Apresentar os 
métodos e técnicas 

fundamentais para a 
elaboração de projeto 
e termo de referência 

para execução de 
despesas e/ou 

fomento a recursos 
federais, estaduais, 
municipais e outras 
parcerias. Contribuir 

para melhorar a 
instrução dos 

processos que visam 
à aquisição de 

materiais, 
equipamentos etc. e 

à contratação de 
serviços. 

Docentes, diretores e 
coordenadores da UESPI, 

Servidores técnicos 
administrativos da UESPI, 

Tercerizados na função 
atendente da UESPI e 

Prestadores de serviços 
da UESPI. 

Sem arrecadação 26 de Outubro de 2021 a 27 de 
Outubro de 2023 

Plataforma Classroom – 
google.meeet e/ou presencial 

Primeira Etapa: Dias 26 e 28 de 
outubro de 2021, das 9h às 13h 

CERTIFICADO / 
AGUARDANDO 

RELATÓRIO PARCIAL 



276 
 

 

 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Poeta Torquato Neto SETOR: 
Curso Bacharelado em Turismo CCSA 

 
AÇÕES 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO FINANCEIRO 
PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 
TIPO NOME 

Ensino Acompanhament Acompanhar as defesas de Apoio nas defesas de TCC Sem Nao se aplica Acao continua Acao concluida 

 o   e   apoio   nas TCC   do   curso;   Informar e   oferta   de   informacoes Recurso    

 defesas de TCC sobre os procedimentos sobre os procedimentos     

  necessarios para o necessarios para o     

  deposito das versoes finais deposito das versoes finais     

  do TCC e dos do TCC e dos     

  procedimentos de colacao procedimentos de colacao     

  de grau e diplomacao de grau e diplomacao     

Ensino Programa de Efetivar a pratica da Sensibilizar docentes e Sem Nao se aplica Acao continua Acao concluida 

 Monitoria  monitoria academica em inscrever disciplinas nos Recurso    

 Academica  disciplinas do curso de editais internos vinculados     

   Bacharelado em Turismo ao Programa de Monitoria     

    Academica - 2020.2,     

    2021.1 e 2021.2;     

    divulgacao   da   oferta   de     

    monitoria junto aos     

    discentes;   apoio   para   a     

    efetivacao das monitorias;     

    orientacoes diversas     
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Extensao Apoio ou Promocao   ou   apoio   em Apoio na realizacao de Sem Nao se aplica Marco a Acao concluida 

 realizacao de acoes de divulgacao eventos como: i) Mesa Recurso  dezembro de  

 eventos virtuais cientifica e integracao do Virtual "0 papel da   2021   

  curso junto ao publico conducao de visitantes e do      

  interno e externo. guiamento no Tur. de      

   Natureza (07/06 - via      

   projeto Parques THE)      

   ForroTur (29/06 - NETUR);      

   II   Webinario   Internacional      

   de Turismo do Piaui (27 a      

   28/09 - NETUR), palestras      

   de acolhimento aos      

   ingressantes 2021.1; e      

   outros eventos virtuais.      

Administrativa( Realizacao de Ajustes de matriculas Realizacao das matriculas Sem Nao se aplica 05 a 10 de maio Realizada 

Gestao) matriculas  curriculares para alunos curriculares Recurso  de 2021 (periodo  

 curriculares  com pendencias na    2020.2); 20 a 27  

   coordenacao de curso    de outubro de  

       2021 (periodo  

       2021.1).  

Administrativa( Renovacao das Reativar o NDE do curso de Emissao de portaria de Sem Nao se aplica Maio de 2021; Acao concluida 

Gestao) Portarias do Bacharelado   em   Turismo composicao do NDE - Recurso  Novembro de  

 Nucleo Docente UESPI P0RTARIA CCSA NÂº   2021.   

 Estruturante  013/2021 NDE TURISM0 e      

 (NDE)   do   curso  NDE - P0RTARIA CCSA      

 de Bacharelado  NÂº 013/2021 NDE      

 em Turismo  TURISM0 (inclusao da      

   profa. Sarany Fernandes).      
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Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

documentos 

internos 

Elaborar e disponibilizar 

documentos internos 

Elaboracao e 

disponibilizacao para 

apreciacao e assinaturas 

das atas de reunioes; 

elaboracao de declaracoes 

para docentes e discentes; 

elaboracao de memorandos 

e outras comunicacoes para 

docentes. 

Sem 

Recurso 

Nao se aplica Acao continua Acao concluida 

Administrativa( 

Gestao) 

0ferta de 

disciplinas e 

elaboracao de 

horario 

Elaborar e disponibilizar, 

via sistema academico, a 

oferta de disciplinas e 

horarios para o curso 

Discussao e oferta de 

disciplinas no sistema 

academico; elaboracao de 

horario para os periodos 

2020.2 e 2021.1. 

Sem 

Recurso 

Nao se aplica 17 a 21 de agosto 

de 2021 (periodo 

2021.1) e 09 a 15 

de fevereiro de 

2022 

(periodo 2021.2) 

Realizada 

Administrativa( Atendimento ao Atendimento de solicitacoes 0rientacao ao alunos Sem Nao se aplica Acao continua Acao em andamento 

Gestao) publico interno e de docentes, discentes e ingressantes; orientacao Recurso    

 externo publico externo aos matriculados     

   (veteranos) e alunos     

   concluintes   do   curso   (10     

   alunos realizaram a colacao     

   de grau individual em     

   2021); atendimento     

   individual aos docentes do     

   curso; atendimento     

   individual ao publico     

   externo     
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Administrativa( Criacao de canal Ampliar   a   divulgacao   do Criacao de perfil em midia Sem Nao se aplica Novembro de Acao em andamento 

Gestao) de   comunicacao curso de Turismo social; elaboracao e Recurso  2021 aos dias  

 da coordenacao CCSA/UESPI (e de suas divulgacao de pecas;   atuais   

 de curso acoes) junto ao publico ampliacao da interacao      

 (Bacharelado em interno e externo com o publico      

 Turismo)        

Administrativa( Plano de Participar   das   discussoes Participacao nas reunioes Sem Nao se aplica Abril a Novembro Em andamento 

Gestao) Desenvolvimento sobre a elaboracao do PDI especificas de elaboracao Recurso  de 2021  

 Interinstitucional 2022-2026   da   UESPI   no de PDI e encaminhamento,     

 UESPI - que   tange   ao   curso   de via sistema, de relatorio de     

 2022-2026 bacharelado em acoes, planejamento e     

  Turismo/CCSA/UESPI demanda de equipamentos     

   e livros     

Administrativa( Recebimento e Acolher e apreciar, atraves Apreciacao   de   processos Sem Nao se aplica Acao continua Acao em andamento 

Gestao) apreciacao de de colegiado de curso, os de reintegracao discentes; Recurso    

 processos  processos que envolvem a Apreciacao do processo de     

   unidade. homologacao de estagio     

    probatorio da profa. Andreia     

    Magalhaes da Rocha;     

    Apreciacao de outros     

    processos.     
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Administrativa( Apoio na Selecao de docente - Tratativas com a PREG Sem Nao se aplica Marco a Acao concluida 

Gestao) realizacao de substituto - 40h para para inclusao de vaga na Recurso  setembro de  

 selecao publica atuacao no curso de selecao; Mobilizacao e   2021.   

 para docente Bacharelado   em   Turismo definicao de banca de      

 substituto - CCSA/UESPI. selecao;   Encaminhamento      

 Turismo  de temas para a realizacao      

   de   prova   didatica   (acao      

   posteriormente cancelada      

   pelos colegiados      

   superiores); participacao      

   em banca de selecao;      

   Assistencia a candidato e      

   aprovados ate a sua      

   entrada em exercicio      
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Administrativa( Reformulacao do Reformular e aplicar novo Participacao   em   reunioes Sem Nao se aplica Marco a fevereiro Acao nao concluida 

Gestao) Projeto Projeto Pedagogico do especificas para tratar Recurso  de 2022  

 Pedagogico do Curso de Bacharelado em sobre os PPC da UESPI;     

 Curso de Turismo CCSA/UESPI realizacao de reunioes com     

 Bacharelado   em  Nucleo Docente     

 Turismo  Estruturante (NDE) e     

   colegiado de curso;     

   realizacao de 'oficina'     

   interna com professor     

   convidado (prof. Marcelo     

   Taveira/UFRN) para tratar     

   sobre o processo de     

   elaboracao do novo PPC;     

   participacao   em   reunioes     

   externas;   distribuicao   das     

   atividades entre docentes;     

   elaboracao do documento;     

   contato com o DAP/PREG     

   para tratar sobre o PPC;     

   encaminhamento da     

   primeira versao PPC     

   reformulado (2021-2022)     
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – Centro de Tecnologia e Urbanismo – CTU 
Campus Poeta Torquato Neto 

 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

01 Manutenção geral do 
CTU (limpeza, capina e 
varrição, manutenção 

de equipamentos) 

Manter a 
infraestrutura físic 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Jan-Dez/2021 Manutenção em dias 

02 Recuperação de 
esquadrias 

Melhorar a 
infraestrutura física 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Jan-Fev/2021 Manutenção em dias 

03 Reforma de área para 
funcionamento de 

cantina 

Melhorar a 
infraestrutura físic 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Mar/2021 Cantina em 
funcionamento 

04 Manutenção de 
banheiros, esquadrias, 

ar condicionados 

Melhorar a 
infraestrutura físic 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Maio/2021 Manutenção em dias 

05 Reforma da área de 
depósito 

Melhorar a 
infraestrutura física 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Ago-Dez/2021 ok 

06 Sinalização de 
laboratórios e salas 
administrativas com 

foco em acessibilidade 

Melhorar a 
infraestrutura física 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Dez/2021 Salas com sinalização 
acessivel 
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – Centro de Tecnologia e Urbanismo – CTU 
Campus Poeta Torquato Neto 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

07 Recuperação e 
Reposição de forro 

Melhorar a 
infraestrutura física 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Abr a Ago/2021 Forro em bom estado 
de conservação 

08 Manutenção elétrica e 
pintura do CTU 

Melhorar a 
infraestrutura física 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Jul a Out/2021 Manutenção em dias 

09 Construção de sala de 
professores e 

multimídia 

Melhorar a 
infraestrutura física 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Nov e Dez/2021 Provisão de sala para 
professores 

10 Reforma do 
laboratório de 

Desenho 

Melhor a estrutura 
física e ampliar a 

capacidade de uso dos 
equipamentos 

Suprimento de 
fundo do CTU 

Dez/2021 Laboratório com 
capacidade para 
atender 30 alunos 

11 Aquisição de lavadora 
de pressão 

Melhorar a capacidade 
de execução de 

serviços corriqueiros 

Projeto de 
Extensão 

 Melhor condição de 
trabalho 

12 Locação de 
equipamentos 

Possibilitar execução 
de serviços 

Projeto de 
Extensão 

 Melhor condição de 
trabalho 

 

OBS: ENTREGAR ATÉ 29/04/2022. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES 

2021 

CAMPI 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

CAMPUS DOM JOSÉ VASQUEZ DIAS – BOM JESUS - PI 

RELATORIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSOS FINANCEIROS PERIODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
VALOR FONTE 

       

COORDENAÇÃO DE 

LETRAS/PORTUGUÊS 

      

Projetos de 

especialização em nível 

de Lato Sensu, com os 

títulos: 

FUNDAMENTOS E 

ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR; 

GESTÃO ESCOLAR E 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA, 

 

Fomentar a extensão no 

campus 

 

Participação dos 

alunos; 

envolvimento e 

interesse por 

atividades 

extraclasse 

 
 

150,00 

 

UESPI 

 

AGOSTO/dezembro 

Em andamento 

       

COORDENAÇÃO DE 

DIREITO 
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Curso de Pós-Graduação 

“Lato Sensu”, 

Especialização em 

Direito Agrário e 

Ambiental 

Atuar na formação para 

pesquisa de professores 

e estudantes. 

 ------ UESPI  

outubro 2021 

 

Em andamento 

Construção núcleo de 

prática jurídica 

Incrementar a prática 

jurídica e praticar 

extensão junto a 

sociedade local 

Projeto 

elaborado 

400.000,00 Emenda 

parlamentar 

Janeiro a dezembro Aguardando 

licitação 

COORDENAÇÃO DE 

PEDAGOGIA 

      

       

Realização de mini- 

cursos e palestras. 

-Debater temas 

educacionais relevantes 

para a formação dos 

graduandos. 

-Participação 

dos alunos; 

envolvimento e 

interesse  por 

atividades 

extraclasse. 

 

- 

 

- 

 

Setembro/Outubro 

 

executado 

       

Organização de um 

grupo de estudos, com 

- Atuar na formação 

para pesquisa de 

professores e 

- Foram 

selecionados  4 

alunos para 

   executado 
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seleção de alunos. estudantes. participarem do 

grupo de estudo. 

Uma reunião já 

foi realizada. 

- - 
Maio a outubro  

       

DIREÇÃO DO 

CAMPUS 

      

Acompanhamento 

sistemático do projeto 

de reforma do campus 

Melhorar a qualidade das 

instalações para melhor 

praticar o ensino, 

pesquisa e extensão 

Projeto 

elaborado 

 

6.500.000,00 

 

Governo do 

estado 

 

janeiro a dezembro 

 

Aguardando 

licitação 

Limpeza de 30 ar 

condicionados 

Melhorar a qualidade das 

instalações para melhor 

praticar o ensino, 

pesquisa e extensão 

 6.000,00 UESPI Julho a setembro concluído 

Reforma em 04 

banheiros 

Melhorar a qualidade das 

instalações e conserva-

las 

Concluída a 

reformas e 

19.500,00 UESPI maio/novembro concluído 

Reforma no sistema 

elétrico (troca de toda 

Melhorar a qualidade 

das instalações e 

Concluída a 

reformas e 

12.000,00 UESPI Abril a junho concluído 
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fiação externa) conserva-las      

Reforma no sistema de 

esgotamento sanitário 

Melhorar a qualidade das 

instalações e do ensino 

Concluída a 

reformas e 

 

 

 
3.500,00 

suprimento de 

fundos 

Março/maio  

Concluído 

Retoque na pintura das 

paredes dos corredores e 

todas as salas do campus 

Melhorar a qualidade 

das instalações 

Conservação das 

instalações 

 

7.000,00 

suprimento de 

fundos 

 

Maio/setembro 

 

Concluído 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 – INTERIOR 
 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DOM JOSÉ VÁSQUEZ DIAS – BOM JESUS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: 
Avaliação da qualidade da 

água para consumo humano – 
Prof. Gasparino Batista de 

Sousa 

Fazer com que o estudante 
reflita sobre sua própria 

realidade e a partir daí construir 
e reconstruir o conhecimento, 

desenvolvendo a ética 
ambiental valorizando as 

pessoas e o ambiente 

Alunos dos cursos 
fundamental e médio de 

escolas públicas 

Sem arrecadação 29 de Janeiro a 26 de 
Fevereiro de 2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: 
Saneamento ambiental - 

Prof. Gasparino Batista de 
Sousa 

Melhorar as condições 
sanitárias e ambientais das 

famílias beneficiadas. 

Comunidade Externa Sem arrecadação 30 de Junho a 30 de 
Setembro de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: I 
Seminário de Ações 

Extensionistas do Curso de 
Pedagogia da UESPI de Bom 

Jesus: tecendo saberes e 
práticas extensivas – Profs. 
Dryelle Patricia Silva e Silva 

Valdeney Lima da Costa 

Apresentar a comunidade os 
projetos de extensão em 

desenvolvimento no Curso de 
Pedagogia da UESPI –Campus 

Bom Jesus. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa. 

Sem arrecadação 28 e 29 de Julho e 04 e 
05 de Agosto de 2021. 

CONCLUÍDO 
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SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS UNIVERSITÁRIO HERÓIS DO JENIPAPO – CAMPO MAIOR 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de Extensão: O Ensino 
de Biologia na Visão dos 
Discentes do Residência 
Pedagógica - Profs. Thais 

Yumi Shinya e Josiane Silva 
Araújo 

Socializar as experiências e 
atividades dos alunos 

residentes, preceptoras e 
coordenadoras do Programa 

Residência Pedagógica, 
subprojeto Biologia, da UESPI – 

Campo Maior, PI. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 15 de Fevereiro a 15 
de Junho de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: Educar 
em meio digitais: novas 
aprendizagens e novos 

cenários de formação - Profs. 
Rebeca Hennemann Vergara 

de Souza e Ana Gabriela 
Nunes Fernandes 

Refletir sobre as novas 
aprendizagens e novos cenários 
de formação em meios digitais. 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 01 de Junho a 13 de 
Dezembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: E o aluno 
com deficiência em sala de 

aula, como colaborar na sua 
inclusão? - Profa: Maria de 

Jesus Queiroz Alencar 

Favorecer o aprofundamento 
teórico e prático na área da 

Educação Especial aos 
acadêmicos dos Cursos de 

Licenciatura da Universidade 
Estadual do Piauí. 

Comunidade Externa Sem arrecadação 21 de Junho a 21 de 
Dezembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Briólogos 
online - Prof. Hermeson 
Cassiano de Oliveira. 

Divulgar as pesquisas sobre 
briófitas realizadas no Brasil e 

no mundo por estudantes e 
pesquisadores, no intuito de 

estimular a formação de 
recursos humanos para a 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 01 de Maio a 30 de 
Outubro de 2021 

CONCLUÍDO 
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 briologia.     

Evento de extensão: 37 º 
Reunião Nordestina de 
Botânica – Botânica em 

Tempos de Crise: do ensino 
remoto à produção de 

fármacos - Profs. Josiane 
Silva Araújo e Hermeson 

Cassiano de Oliveira 

Reunir pesquisadores, docentes 
e discentes envolvidos com 

pesquisas na área de Botânica 
e áreas afins. 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação 08 a 11 de Novembro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Programa de extensão 
Biblioteca móvel: levando a 
leitura a todos os lugares - 
Profa. Ana Gabriela Nunes 

Fernandes 

Estimular práticas de leitura 
para crianças do Ensino 

Fundamental Menor nas escolas 
públicas municipais de Campo 

Maior concomitante ao 
movimento formativo dos alunos 

do curso de Pedagogia ao 
experienciarem intervenções 

com o público-alvo com o qual 
irão trabalhar em suas práticas 

educativas; 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 14 de Junho 2021 a 14 
de Junho de 2023 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Programa de extensão: 
Ferramentas digitais: O uso do 

Instagram na divulgação 
científica de biologia – Profs. 

Thais Yumi Shinya e 
Hermeson Cassiano de 

Oliveira 

Disseminar informação 
acadêmico-científica de 

Ciências Biológicas por meio da 
plataforma digital Instagram. 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação Permanente CERTIFICADO 

Projeto de Extensão: 
Financiamento e escola 

segura! Semana de ação 
mundial 2021 no Piauí”- 

Profs. Lucineide Maria dos 
Santos Soares Elilian Basílio e 

Mobilizar as comunidades 
escolares, famílias e 

profissionais da educação a se 
informarem, participarem da 

formulação das políticas, 
monitorarem e demandarem 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 14 de Junho a 23 de 
Junho de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 



(17.03.2022) 

297 

 
 

297 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Silva respostas que garantam seus 

direitos à saúde, educação, e 
proteção. 

    

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS DEPUTADO JESUALDO CAVALCANTI BARROS – CORRENTE 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Evento de extensão: Aula 
Magna: Tempo de inovação – 
Prof. Salomão Mascarenhas 

Cavalcante 

Criar um espaço para diálogo 
entre os membros da 

comunidade acadêmica do 
Campus Dep. Jesualdo 

Cavalcanti para o início do 
semestre letivo 2020-1, neste 

momento de isolamento social; 

Alunos e professores de 
todos os cursos do 

Campus Dep. Jesualdo 
Cavalcanti, Corrente -PI. 

Sem arrecadação 11 de Janeiro de 2021 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
Seminário de educação 

especial e inclusiva: Saberes e 
reflexões - Profa. Edilma 

Mendes Rodrigues Gonçalves 

Divulgar e socializar 
conhecimentos da área de 

Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva. 

Alunos e professores do 
curso de Pedagogia da 

UESPI e outras 
licenciaturas, estudantes 
de outras instituições e 

professores da rede 
pública e privada. 

Sem arrecadação 16, 17 e 18 de Março 
de 2021. 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Respiração e Fermentação: 
Energia para a Vida - Profa. 
Kelly Polyana Pereira dos 

Santos 

Compreender os conhecimentos 
científicos da respiração celular 

e da fermentação e sua 
importância na manutenção da 

vida em geral através de 
experimentos simples de 

respiração celular e 
fermentação. 

 

30 
Discentes do 3º ano 

médio/técnico da Escola 
de Aplicação da 

Universidade Federal do 
Maranhão. 

Sem arrecadação 01 a 15 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Heredograma Familiar: 

Explicando as Diferentes 

Propiciar a construção de uma 
aprendizagem significativa 

sobre herança quantitativa a 

30 
Estudantes da 3ª série do 
ensino médio da escola 

Sem arrecadação 01 a 15 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 
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Cores da Pele - Profa. Kelly 
Polyana Pereira dos Santos 

partir da utilização das 
metodologias ativas. 

Tancredo Nunes de 
Menezes 

   

Programa de extensão: 
Temas em Extensão - Profs. 
Edilma Mendes Rodrigues 
Gonçalves e Eliene Maria 

Viana de Figueirêdo Pierote 

Promover a interação entre a 
comunidade acadêmica e 

sociedade em geral por meio de 
debates sobre temas 

contemporâneos. 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI, 

Servidores técnicos 
administrativos da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 03 de Maio a 28 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: III 
Encontro de Etnobiologia e 
Etnoecologia do Piauí - 

Profa. Kelly Polyana Pereira 
dos Santos e Helena Carolina 

Onody 

Criar um espaço para diálogo 
entre os discentes desta IES e 

das diversas instituições de 
educação superior com 

pesquisadores Nacionais da 
Etnobiologia; 

Participantes: 600 Sem arrecadação 22 a 25 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: 
Seminário de Formação de 

Professores: Residência 
Pedagógica em Ação - Profa. 
Raimunda Maria da Cunha 

Ribeiro 

Inserir os licenciandos em 
Pedagogia no cotidiano da rede 

pública de educação básica, 
oferecendo-lhes oportunidades 
de criação e participação em 
experiências metodológicas 
para construção de práticas 

docentes de caráter inovador, 
científico e interdisciplinar. 

Alunos e professores do 
curso de Pedagogia da 

UESPI de Corrente 
Professor da Educação 
Básica da Secretaria 

Municipal de Educação de 
Corrente-PI 

Sem arrecadação 20 a 22 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: A 
utilização de filmes como 
instrumento de ensino da 

diversidade animal - Profa. 
Kelly Polyana Pereira dos 

Santos 

Propor uma sequência didática, 
utilizando filmes de 

entretenimento como um 
recurso didático alternativo para 
a abordagem de alguns grupos 

de animais no ensino médio. 

Comunidade Externa 
(alunos do ensino médio) 

Sem arrecadação 15 a 30 de Agosto de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Do 
popular ao científico: uma 

sequência de ensino 
investigativa para a 

Propiciar a construção de uma 
aprendizagem significativa 

sobre classificação e 
filogenética utilizando a 

Comunidade Externa 
(alunos do ensino médio) 

Sem arrecadação 15 a 30 de Agosto a de 
2021 

CONCLUÍDO 
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classificação dos seres vivos - 
Profa. Kelly Polyana Pereira 

dos Santos 

abordagem investigativa.     

Projeto de extensão: Tópicos 
especiais em Biologia 

Molecular e Evolução - Profa. 
Helena Carolina Onody 

Oportunizar aos discentes o 
aprofundamento em temas que 

correspondam à Biologia 
Molecular e Evolução. 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação 15 de Janeiro a 15 de 
Março de 2022 

CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS DOUTORA JOSEFINA DEMES – FLORIANO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: Diálogos 
Contemporâneos - Ano II - 
Prof. Gisvaldo Oliveira da 

Silva 

Contribuir com a formação 
política de estudantes, 

professores (as) e funcionários 
(as) de instituições educacionais 
das redes municipal, estadual e 
federal de ensino de Floriano, 

especialmente da Universidade 
Estadual do Piauí/Campus Dra. 

Josefina Demes. 

Estudantes, professores 
(as) e funcionários (as) de 
instituições educacionais 

das redes municipal, 
estadual e federal de 
ensino de Floriano, 
especialmente da 

Universidade Estadual do 
Piauí/Campus Dra. 
Josefina Demes. 

Sem arrecadação Janeiro a Março de 
2021 

CONCLUÍDO 
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Evento de extensão: I 

Congresso Piauiense de 
Ações Formativas, 

Performativas e Afirmativas 
em Dança – Prof. Kácio dos 

Santos Silva 

Proporcionar um diálogo sobre a 
produção de Dança através da 

relação dos aspectos 
formativos, performativos e 
afirmativos desta área de 
conhecimento, buscando 
fortalecer o elo entre a 

comunidade acadêmica e a 
comunidade artística. 

Participantes: 500 Sem arrecadação 03 a 05 de Fevereiro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Curso de extensão: 
Introdução às estratégias de 
buscas em bases de dados - 
Prof. Államy Danilo Moura e 

Silva 

Compreender a utilização de 
estratégias de busca em bases 

de dados para a produção 
científica na área de 

enfermagem. 

Participantes: 150 Sem arrecadação 08 de Março de 2021 CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 
Nivelamento em Lógica 

Matemática - Profs. Suzana 
Matos França de Oliveira e 

Edna Yoshiko Senzako 

Recuperação de conteúdo 
Lógica Matemática e 

Computacional. 

Docentes e discentes do 
curso da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação Junho a Setembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de Extensão :“XVIII 
Semana de enfermagem: 
protagonismo na prática e 
ciência do cuidar”- Prof. 

Augusto Cezar Antunes de 
Araujo Filho 

Proporcionar meios de troca de 
conhecimento e experiências, 
bem como a compreensão de 

questões relacionadas ao 
cuidado de Enfermagem. 

Participantes: 220 Sem arrecadação 17 a 19 de Maio de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Treinamento em 

Programação - Profs. Edna 
Yoshiko Senzako e Antonio 

Fhillipi Maciel Silva 

Melhorar a lógica de raciocínio 
do desenvolvimento de 

programas em linguagem C, 

Docentes e discentes dos 
cursos e da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação Junho a Setembro de 
2021 

CONCLUÍDO 
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Projeto de extensão: 

DIÁLOGOS PAGU: Mulheres, 
Memória e Sociedade em 
perspectivas históricas e 

relações de gênero - Profa. 
Tatiana Gonçalves de Oliveira 

Promover a capacitação do 
público discente na utilização de 

conceitos para análises de 
fontes e fatos cujo protagonismo 
feminino é central, sem prejuízo 

da extensão informativa de 
alcance comunitário acerca de 

leis, órgão de proteção e de 
atendimento à saúde das 

mulheres. 

Docentes e discentes dos 
cursos e da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 17 de Junho de 2021 a 
17 de Junho de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: I 
Colóquio Internacional " os 

índios na História" - ANPUH- 
Piauí"- Profas. Tatiana 
Gonçalves de Oliveira e 

Gabriela Berthou de Almeida 

Promover debate sobre a 
presença indígena no Nordeste. 
Debate que se ampara na Lei nº 

11.645, que altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial 

da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro- 
Brasileira e Indígena”. 

Docentes e discentes do 
curso Docentes e 

discentes da UESPI 
Servidores técnicos 

administrativos da UESPI 
e Comunidade Externa 

Sem arrecadação 21 a 24 de Setembro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 
Historiadores comentam 

clássicos da historiografia 
brasileira - Prof. Gisvaldo 

Oliveira da Silva 

Estimular a leitura de obras da 
historiografia que tratam sobre a 

formação brasileira em suas 
múltiplas dimensões: social, 
cultural, política e econômica 

Docentes e discentes do 
curso Docentes e 

discentes da UESPI 
Servidores técnicos 

administrativos da UESPI 
e Comunidade Externa 

Sem arrecadação 17 de Setembro a 31 
de Dezembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 
Educação Infantil: 

necessidades formativas 
voltadas para a nova base 

nacional comum 

Analisar como está acontecendo 
a Formação Continuada dos 

docentes da Educação Infantil 
de Floriano e municípios 

adjacentes, no tocante as 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 15 de Setembro a 15 
de Novembro de 2021 

CONCLUÍDO 
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curricular/BNCC - Profa. 

Maria Goreti da Silva Sousa 
necessidades formativas 
advindas da Nova Base 

Nacional Comum Curricular/ 
BNNC. 

    

Projeto de Extensão: Lógica 
de Programação para 

Iniciantes - Profs. Edna 
Yoshiko Senzako e Antonio 

Fhillipi Maciel Silva 

Aprimorar o conhecimento em 
lógica de raciocínio do 

desenvolvimento de programas 
utilizando lógica de 

programação. 

35 vagas, sendo 20 vagas 
para os alunos do curso de 
Ciência da Computação de 
Floriano e 15 vagas para 

os demais.Docentes e 
discentes do curso, 

Docentes e discentes da 
UESPI, Servidores 

técnicos administrativos da 
UESPI, Terceirizados da 
UESPI, Prestadores de 

serviços da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação Novembro de 2021 a 
Fevereiro de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Curso de Extensão: 
Estudos em Literatura e 
Sociedade: abordagens 

teóricas e metodológicas - 
Prof. Daniel Castello Branco 

Ciarlini 

Apresentar as principais 
ferramentas teóricas e 

metodológicas que nortearam e 
ainda norteiam os estudos em 

Literatura e Sociedade. 

Graduandos de cursos 
ligados às Ciências 

Humanas e Letras, bem 
como professores das 

redes básicas de ensino. 
Docentes e discentes do 

curso, Docentes e 
discentes da UESPI, 
Servidores técnicos 

administrativos da UESPI 
e Comunidade Externa 

Sem arrecadação 20 de Novembro de 
2021 a 09 de Abril de 

2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: Oficinas 
de metodologias para o ensino 

de História: a Olimpíada 
Nacional em História do Brasil 
(ONHB) – Profa. Laura Lene 

Lima Brandão 

Discriminar o objetivo geral 
associado ao título e a 

contribuição esperada para o 
desenvolvimento da 

comunidade, bem como 
retornos esperados ao aluno, ao 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 20 de Setembro de 
2021 a 20 de Março 

de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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 ensino e à pesquisa.     

Evento de Extensão: 
Novembro Azul: educação em 
saúde com trabalhadores da 

construção civil - Prof. 
Augusto Cezar Antunes de 

Araujo Filho 

Alertar trabalhadores da 
construção civil sobre o 

diagnóstico precoce de câncer 
próstata. 

Comunidade Externa - 
profissionais da construção 

civil, 

Sem arrecadação 27 de Novembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO QUEIROZ – OEIRAS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: III 
Literatura E Vida, Na Fazenda 
Bom Jesus Dos Passos: Um 

Conto Por Uma História - 
Profa. Elimar Barbosa de 

Barros 

Proporcionar a apreciação de 
obras literárias aos acolhidos da 

Fazenda da Esperança Bom 
Jesus dos Passos/ Oeiras-PI, 

por meio da orientação e estudo 
sistemático sobre a natureza do 

conto, o qual possibilite ao 
público alvo captar os diversos 
sentidos dos textos estudados 

Participantes: 38 pessoas 
entre graduandos e 

acolhidos que entram ou 
saem da Fazenda 

Sem arrecadação Fevereiro a Abril de 

2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: II 
Congresso Virtual do Campus 
Professor Possidônio Queiroz 

- Profs. Harlon Homem de 
Lacerda Sousa e Ana 
Angélica Lima Gondim 

Promover a integração da 
Comunidade Acadêmica de 

forma remota. 

Docentes e discentes 
Servidore da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 09, 10 e 11 de Junho 
de 2021 

 
AGUARDANDO 

RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
Congresso Afro-brasileiro do 

Centro-Sul do 
Piauí:africanidades, direitos e 

Debater os diretos e as 
indetidades do povo negro do 

Brasile do Piauí buscando 
posicionamentos na luta 

Docentes e discentes 
Servidore da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 08, 09 e 10 de 

Setembro de 2021 
 

AGUARDANDO 

RELATÓRIO 
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identidades organizado pelo 

Campus Professor Possidônio 
Queiroz – Profs. Harlon 

Homem de Lacerda Sousa e 
Katyanna de Brito Anselmo 

antirracista em defesa dos 
direitos humano 

    

Projeto de extensão: 
Seminários linguísticos: 

Panorama de estudos da 
linguagem- Profs. Ana 

Angélica Lima Gondim e Karla 
Maria Marques Peixoto 

Promover um espaço virtual de 
construção de conhecimentos 
sobre o contexto geral e atual 

dos estudos linguísticos. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 22 de Fevereiro a 16 

de Abril de 2021 

CONCLUÍDO 

Curso de extensão: Minicurso 
de Extensão: formar para a 

igualdade racial – Prof. 
Harlon Homem de Lacerda 

Sousa 

Geral formar recursos humanos 
para atuar na luta antirracista e 

no desenvolvimento das 
comunidades 

Docentes e discentes 
Servidore da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 06 a 20 de Março de 

2021 
 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão 
Seminários literários: estudos 
de literatura em perspectivas 

teórica e prática – Profs. 
Fúlvio de Oliveira Saraiva e 
Elimar Barbosa de Barros 

Promover um espaço virtual de 
construção de conhecimentos 
sobre o contexto geral e atual 

dos estudos literários. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 08 de Fevereiro a 30 
de Abril de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Seminário de língua brasileira 
de sinais: LIBRAS em debate 

– Profs. Djanes Lemos 
Gabriel e Elimar Barbosa de 

Barros 

Disseminar entre os acadêmicos 
e público em geral o debate 

sobre a importância da Libras 
como língua autônoma da 

comunidade surda. 

Alunos e comunidade 
externa 

Sem arrecadação Março e Abril de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de extensão: VIII 
Congresso Regional de 

História da UESPI/Oeiras: : 
Projetos em disputa: A 

independência do Brasil em 
seu bicentenário - Profa. 
Débora Strieder Kreuz 

Contribuir com o debate 
acadêmico e público geral 
acerca do bicentenário da 
independência do Brasil, 

compreendendo esta enquanto 
um processo de disputas que 

se desdobra nas 

Docentes e discentes do 

curso, Docentes e 

discentes da UESPI 

e Comunidade Externa 

( estudantes, de graduação 

e pós-graduação, 

Taxas de inscrição 06 a 10 de Dezembro 

de 2021 

CONCLUÍDO 
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 temporalidades do Brasil 

Independente. 
professores da rede básica 

e comunidade em geral) 

   

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS PROFESSOR ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA – PARNAÍBA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de extensão: Reforço 
de Luz – Prof. Dario Brito 

Calçada 

Ação extensionista inserido no 
Programa de extensão: 

Programa Iluminado: Educação, 
robótica e saúde para famílias 
em situação de risco social da 

periferia de Parnaíba-PI 
(Processo 00089.002505/2020- 

38) 

Crianças atendidas pela 
instituição parceira 

inseridas no Reforço de 
Luz. 

Com arrecadação 
financiamento - 

Solicita 10 porcento 
da prex 

Janeiro a Dezembro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Saúde 
Bucal Coletiva - Profa. 
Brunna Verna Castro 

Gondinho 

Vivenciar a saúde bucal coletiva 
e sua aplicabilidade à realidade 

da integração ensinoserviço- 
comunidade. 

Usuários do Sistema Único 
de Saúde do Município de 

Teresina – PI. 

Sem arrecadação 01 de Fevereiro a 01 
de Agosto de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: Curso 
de Introdução à Libras para 

Criança - Profa. Fabrícia 
Pereira Teles 

Conhecer ludicamente a Cultura 
Surda por meio do 

desenvolvimento de habilidades 
motoras no uso da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

Crianças de 7 a 10 anos 
de idade da cidade de 

Parnaíba e região. 

Sem arrecadação Novembro e Dezembro 
de 2020 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: Janeiro 
Branco: Ciclo de debates 
sobre saúde mental em 

tempos de COVID-19 - Profa. 
Mara de Souza Paixão 

Promover o debate crítico e 
reflexivo acerca de questões 
relacionadas à saúde mental 

direcionadas ao contexto atual 
por meio da campanha do 

Janeiro Branco. 

Docentes e discentes da 
UESPI e demais 

interessados 

Sem arrecadação 25, 27 e 29 de Janeiro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=321589&id_procedimento_atual=1214543&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=815c30ed8d983cf88a4128bdb96715d6047b40c07a4a7a3d128d768651f61886
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=321589&id_procedimento_atual=1214543&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=815c30ed8d983cf88a4128bdb96715d6047b40c07a4a7a3d128d768651f61886
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Projeto de extensão: RIZO de 
Pessoas com Paralisia 

Cerebral - Profs. Dario Brito 
Calçada e Danilo Borges da 

Silva 

Ação extensionista inserido no 
Programa de extensão: 
Transformação Digital: 

Fomentando o desenvolvimento 
digital de crianças, jovens, 

adultos e idosos 
(Processo 00089.005677/2020- 

63) 

Pacientes com paralisia 
cerebral atendidos pelo 

instituto bem como 
profissionais de saúde 

relacionados a esse tipo de 
atendimento. 

Com Financiamento 
próprio fornecido pelo 

Instituto Rizo 
Movement - Solicita 
10 porcento da prex 

Janeiro a Dezembro de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: Fala, 
ProfHistóricos!- Prof. Felipe 
Augusto dos Santos Ribeiro 

Criar um canal no YouTube para 
divulgação de conhecimento 
produzido por docentes da 

Educação Básica, oriundos da 
Rede Nacional do 
PROHISTÓRIA. 

Docentes, discentes e 
demais profissionais da 
Educação Básica e do 

Ensino Superior, 
principalmente dedicados 

ao Ensino de História. 

Sem arrecadação 01 de Fevereiro de 
2021 a 31 de Janeiro 

de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: A 
Utilização da Música como 

Método de Aprendizagem de 
Língua Inglesa - Profa. Lara 

Ferreira Silva Dias 

Apresentar o método de ensino q 
visa à aquisição de língua ingles 

através de letras de músicas, 
proporcionando a vivência da 

linguagem musical como um do 
meios de representação do sab 

construído pela interação intelectu 
afetiva do participante com o 

contexto de cada canção 
ministrada. 

Estudantes e docentes do 
campus Prof.º Alexandre 

Alves de Oliveira. 
Comunidade em geral. 

Sem arrecadação Março a Maio de 2021 CONCLUÍDO 

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1214557&id_documento=1214558&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=191467173be90b32513026813bd13f7349efbcf78ec2f68e63f7a69df94a7a89
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1214557&id_documento=1214558&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=191467173be90b32513026813bd13f7349efbcf78ec2f68e63f7a69df94a7a89
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1214557&id_documento=1214558&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=191467173be90b32513026813bd13f7349efbcf78ec2f68e63f7a69df94a7a89
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=583921&id_procedimento_atual=1214557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=2b8ce609d4ec961badaf2ad5bfe27ce32a5734859147ed1ba301b8254b27006f
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=583921&id_procedimento_atual=1214557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=2b8ce609d4ec961badaf2ad5bfe27ce32a5734859147ed1ba301b8254b27006f
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Projeto de extensão: Politicai- 

vos: publicidade e 
acessibilidade do debate 

teórico da Ciência Política – 
Profa. Lourdes Karoline 

Almeida Silva 

Publicizar e tornar acessível, a 
público em geral, os debates teóri 

conduzidos em sala de aula, n 
âmbito das disciplinas voltadas pa 

Ciência Política; 

Estudantes universitários 
secundaristas e membros 

comunidade em geral 

Sem arrecadação Março a Abril de 2021 CONCLUÍDO 

Programa de extensão: 
LAPREC: Laboratório de 

pesquisa em redes, ciência e 
conhecimento - Profa. Karina 

Maria Abreu Cursino 

Contribuir com o desenvolviment 
atividades de pesquisa e extens 
interdisciplinares junto aos alunos 
curso de Ciências Sociais e Ciên 

da Computação da Uespi de 
Parnaíba e formar um núcleo 

permanente para eventos, discuss 
teóricas e práticas relacionados 
ciência, conhecimento, tecnologi 

análise de redes sociais. 

Participantes: 150 Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

PARCIAL 

Evento de extensão: Janeiro 
Roxo: Ano 4 Atividades 
Multidisciplinares para 

Combate à Hanseníase - 
Profa. Brunna Verna Castro 

Gondinho 

Desenvolver atividades de promo 
de saúde acerca da hansenías 

Comunidade de Parnaíba Sem arrecadação 29 de Março a 03 de 
Abril de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: Ciclo de 
Minicursos Razão e Ética: O 
sentido da vida e a busca da 
felicidade – Prof. Francisco 

Winston José da Silva 

Oferecer minicursos, como carg 
horária de prática de ensino, pa 

debater temas transversais 
relacionados com o conteúdo d 
disciplina de Ética I que tem co 

referência a questão da racionalid 
prática. 

Alunos e comunidade exter Sem arrecadação 12 a 16 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: Por 
novas humanidades: 
animalismos - Prof. 

Compreender e problematizar 
relação entre animais-humanos 

animais-não-humanos 

Participantes: 50 Sem arrecadação 06 a 27 de Maio de 
2021 

CONCLUÍDO 
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Fernando Bagiotto Botton      

Projeto de extensão: 
Prevenção ao Trauma de 

Face – Maio Amarelo - Prof. 
Darklilson Pereira Santos 

Reduzir a incidência do trauma 
de face por meio de ações de 

prevenção. 

Condutores de veículos e 
Docentes e Acadêmicos de 

Odontologia 

Sem arrecadação Maio de 2021 CONCLUÍDO 

Programa de 
extensão:Arcontes: grupo de 

estudos em Antropologia 
Jurídica e História do Direito - 
Profs. Juliana Franck Brandão 
e Milton Gustavo Vasconcelos 

Barbosa 

Promover um espaço de estudo 
interação em torno da temática 
antropologia jurídica e história d 

Direito. 

Docentes e discentes do 
curso de Direito e áreas 

afins da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 20 de Abril de 2021 a 
20 de Abril de 2023 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: English 
101: Atividades extras de 

prática de ensino- 
aprendizagem de língua 

inglesa - Profs. Ruan Nunes 
Silva e Lara Ferreira da Silva 

Desenvolver habilidades linguísti 
autônomas de estudantes 

ingressantes do Bloco 01 do curs 
Letras Inglês. 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação Junho a Setembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: Welcome 
Week: Atividades de recepção 

de estudante ingressantes - 
Profs. Ruan Nunes Silva Lara 

Ferreira da Silva 

Apreciar a diversidade das pesqui 
realizadas na áreas de Letras (Ing 

da Universidade Estadual do Pia 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 07 a 11 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: Semana 
de Ação Mundial - A educação 

está passando a lição: 
Financiamento e escola 

segura! Ensinar e aprender 

Mobilizar a sociedade em prol d 
financiamento da educação e d 

fortalecimento dos sistemas 
educacionais no contexto da Cov 

19. 

Docentes e discentes do 
curso, da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 29 de Junho a 30 de 
Julho 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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com infraestrutura! - Profs. 
Samara de Oliveira Silva e 

Isabel Cristina da Silva 
Fonteneles 

     

Projeto de extensão: 
Alfabetizar e letrar respeitando 

as diferentes infâncias: 
diálogos entre universidade e 

escola - Profs. Fabrícia 
Pereira Teles 

Estimular a qualificação 
pedagógica no processo de forma 

inicial e contínua à docência,do 
acadêmicos 

do curso de Pedagogia e de 
professores da rede 

municipal de Parnaíba. 

Docentes e discentes do 
curso, da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 05 de Julho a 05 de 
Novembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: 
Seminário de Introdução a 
Pedagogia: pedagogia da 

esperança - Profs. Fabrícia 
Pereira Teles e Samara de 

Oliveira SIlva 

Promover a integração de estuda 
e profissionais da educação 

parnaibana para socialização d 
experiências, desejos e expectati 
acerca da docência e do trabal 

para além dela. 

Docentes e discentes do 
curso, da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 29 de Junho a 02 de 
Julho de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: Inglês 
para o Exame Nacional do 

Ensino Médio - Prof. 
Leonardo Davi Gomes de 

Castro Oliveira 

Oportunizar ao graduando a 
prática de e reflexões sobre o 

fazer pedagógico e seus 
determinantes para a prática 

docente, oferecendo subsídios 
que contribuam ao exercício da 
prática pedagógica, assumindo 

posições críticas em relação aos 
pressupostos teóricos 

metodológicos que a orientam. 
. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 30 de Julho a 06 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 



(17.03.2022) 

310 

 
 

310 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Evento de extensão: Semana 

de educação: LIBRAS IN 
FOCUS - Reflexões e 

estratégias sobre a práxis 
pedagógica - Profa. Eva de 

Moraes Lima Moura 

Divulgar a LIBRAS como 
estratégia de ensino válida e 
funcional para alunos surdos. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Taxa de inscrição 06 a 09 de Setembro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 
Estreitamento Virtual Das 

Relações Educacionais Em 
Tempos Mascarados De 

Distanciamento Social - Profa. 
Lourdes Karoline Almeida 

Silva 

Realizar um ciclo de debates 
virtuais, por meio de mesas- 

redondas, na plataforma Google 
Meet, acerca dos impactos da 

pandemia da covid-19 no ensino 
de Sociologia, na cidade de 

Parnaíba-PI. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 22 de julho a 16 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Politicai- 
vos: publicidade e 

acessibilidade do debate 
teórico da Ciência Política - 

Profs. Lourdes Karoline 
Almeida Silva e Karina Maria 

Abreu Cursino. 

Publicizar e tornar acessível, ao 
público em geral, os debates 

teóricos conduzidos em sala de 
aula, no âmbito das disciplinas 

voltadas para a Ciência Política; 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação Agosto de 2021 a 
Fevereiro de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: 
Conferência Nacional Popular 

de Educação (CONAPE) - 
Processo preparatório Piauí - 

Profs. Samara de Oliveira 
Silva e Lucineide Maria dos 

Santos Soares 

Mobilizar a sociedade à 
participação no processo de 
discussão e incidência na 

política educacional brasileira e 
piauiense, baseada em 

compromissos com valores e 
práticas democráticas em prol 

dia promoção de uma educação 
pública, popular, de qualidade 

social e transformadora. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 26 de Setembro a 26 
de Fevereiro de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Projeto de extensão: Família 
Odonto UESPI: acolhimento 

calouros (ano 2) – Profa. 
Maria Ângela Area Leão 

Ferraz 

Proporcionar acolhimento aos 
calouros do Curso de 
Odontologia da UESPI 

Docentes e discentes do 
curso 

Sem arrecadação 04 de Outubro a 01 de 
Novembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Roda de 
discussões sobre teoria e 

ensino de história não 
eurocêntricos – Prof. 

Fernando Bagiotto Botton 

Proporcionar leituras, 
discussões, troca de 

experiências e compreensão de 
novas abordagens didáticas 
com relação ao ensino de 

história e suas repercussões 
teórico-políticas. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 25 de Novembro de 
2021 a 25 de 

Novembro 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS PROFESSOR BARROS ARAÚJO - PICOS 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Projeto de Extensão Nas 
páginas das literaturas de 

língua portuguesa: 
compartilhando leituras, 
saberes e experiências – 
Profs. Eliana Pereira de 

Carvalho e Mônica Maria 
Feitosa Braga Gentil 

Provocar a leitura e a discussão 
literária dos discentes do Curso 
de LetrasPortuguês do campus 
Prof. Barros Araújo, assim como 
favorecer a formação leitora de 

alunos secundaristas de escolas 
públicas de Picos-PI e de outros 

espaços comunitários 

Alunos do Curso de 
Licenciatura Plena em 

Letras/Português, alunos 
do Ensino Médio de 

escolas públicas de Picos- 
PI e pessoas da 

comunidade externa ao 
Campus. 

Sem arrecadação Janeiro de 2021 a 
janeiro de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de extensão: 
Plantando o Direito - Profa. 

Ingrid Medeiros Lustosa 
Diniz 

Promover a democratização do 
estudo do Direito abrangendo os 
primeiros anos da vida escolar 
(Ensino Fundamental 1ª ao 9º 
Ano), através da reflexão de 
temas jurídicos relevantes e 

atuais. 

Participantes: 480 Sem arrecadação Março a Dezembro de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Projeto de extensão: TEAMO 
- PICOS (Incluir, interagir e 
sensibilizar - Profs. Fabrícia 
Gomes da Silva e Helena 
Crisna Soares Menezes 

Fomentar a sensibilização social 
com disseminação de 

informações e formações que 
agreguem ao desenvolvimento 

escolar e social de crianças com 
TEA. 

Estudantes e profissionais 
da área da educação e 

saúde Pais e familiares de 
pessoas TEA e/ou atraso 

no desenvolvimento. 
Pesquisadores e 

interessados na área de 
Educação Especial 

Inclusiva. 

Sem arrecadação Janeiro de 2021 a 
Janeiro de 2022 . 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Programa de Extensão: 
Núcleos de Estudos 

Constucionais (NEC) - 
Prof. Hamurabi Siqueira 

Gomes 

Criar um espaço permanente 
para o desenvolvimento de 

estudos relacionados ao Direito 
Constitucional e temas afins. 

O NEC tem como 
população-alvo os alunos 
do Curso de Bacharelado 

em Direito da UESPI- 
Picos, assim como, 

discentes de outros cursos, 
instituições, profissionais 

de diversas áreas e 
sociedade em geral, uma 

vez que, a temática 
abordada é de suma 

importância para todos os 
segmentos da sociedade 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

PARCIAL 

Programa de Extensão: 
Esperança Garcia - 

Prof.Elvis Gomes Marques 
Filho 

Fomentar ações extensionistas 
sobre direitos e garantias 

fundamentais de grupos sociais 
vulneráveis no Brasil, em 

especial do Piauí. 

Grupos vulneráveis, em 
especial do Piauí. 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

PARCIAL 

Projeto de extensão: Projeto 
de Pesquisa: Principais 
métodos e técnicas de 
pesquisa para um bom 
projeto - Profa. Hilziane 

Layza de Brito Pereira Lima 

Proporcionar a socialização do 
saber científico quanto à 

elaboração de um bom projeto 
de pesquisa. 

Participantes: 150 
acadêmicos 

Sem arrecadação 08 a 10 de junho de 
2021 

CONCLUÍDO 
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Evento de extensão: I 

Amostra online de Estágio 
Supervisionado de Educação 
Física – Profs. Laécio Lima 
de Araújo e Renata Louise 

Ferreira Lemos 

Refletir sobre a atuação do 
docente de Educação Física de 
maneira remota como princípio 
educativo na formação básica 

do ser humano. 

Participantes: 60 alunos Sem arrecadação 20 a 22 de abril de 
2021 

CONCLUÍDO 

Curso de extensão: I 
Campeonato de Free Fire do 
Curso de Educação Física – 

Campus Picos - Prof. 
Giordano Marcio Gatinho 

Bonuzzi 

Promover um campeonato de 
Free-Fire para a comunidade 
acadêmica e externa à UESPI 

Comunidade acadêmica e 
externa À UESPI 

Sem arrecadação Abril de 2021 
(1 semana) 

CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: I 
Seminário do PIBID 

Educação 
Física/UESPI/Picos – Prof. 

Laécio de Lima Araújo 

Compartilhar as experiências 
vivenciadas pelos bolsistas, 
coordenadores e gestão da 

escola campo com os alunos do 
curso de Educação Física do 

campus Prof. Barros Araujo, até 
o presente momento no atual 

contexto que estamos vivendo 
de Pandemia. 

Alunos do Curso de 
Licenciatura em Educação 

Física do Campus Prof. 
Barros Araújo. 

Sem arrecadação 16 e 17 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: Grupo 
de Estudo: Direito de Energia 
e Direitos Fundamentais no 

cenário regulatório da 
energia renovável no estado 
do Piauí - Prof. Emmanuel 

Rocha Reis 

Realizar um debate jurídico 
contemporâneo, entre docentes, 

discentes e comunidade em 
geral, sobre a regulação da 

energia renovável no estado do 
Piauí e os impactos 

sociojurídicos e econômicos, à 
luz dos Direitos Fundamentais. 

Discentes de outros cursos 
e/ou campi e comunidade 

em geral 

Sem arrecadação Semestre 2020.2 AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de Extensão: DO 
QUERER AO DIRETO: a 

implementação de políticas 
públicas em Comunidades 

Quilombolas no Brasil- Prof. 
Luciano da Silva Figueiredo e 

Discutir os Direitos Humanos de 
comunidades rurais quilombolas 

à do histórico de Políticas 
Públicas destinadas às 

comunidades quilombolas no 
Brasil. 

Participantes: 100 1 Kg de alimento não 
perecível 

23 a 24 de Abril de 
2021 

CONCLUÍDO 
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Janaína Alvarenga Aragão      

Evento de Extensão: 
Desafios e conquistas dos 

profissionais de enfermagem 
em tempos de pandemia - 

Profs. Gerdane Celene 
Nunes Carvalho e Mariluska 

Macedo Lobo de Deus 
Oliveira 

Discutir os aspectos pessoais e 
profissionais de enfermagem em 

tempos de pandemia 

Participantes: 80 Sem arrecadação 17 a 21 de Maio de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: VII 
Encontro de Educação Física 

da UESPI: A Educação 
Física Escolar em Foco - 

Prof. Laécio de Lima Araújo 
e Renata Louise Ferreira 

Lemos 

Proporcionar momentos de 
troca de conhecimentos na área 
de Educação Física e promover 

a interação (virtual) entre os 
acadêmicos de educação física 

do Vale do Guaribas. 

Docentes e discentes do 
curso, da UESPI e 

Comunidade Externa 

Sem arrecadação 21 a 25 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Programa de extensão: 
Núcleo de Prática Jurídica da 
UESPI-Picos (NPJ-PICOS) - 

Profs. Hamurabi Siqueira 
Gomes e Ingrid Medeiros 

Lustosa Diniz Ribeiro 

Oferecer aos discentes do 
Curso de Direito do Campus 
Picos a portunidade de um 

Estágio Orientado, aproximando 
o conhecimento teórico com o 
prático, através do estímulo da 
consciência crítica e ética do 

futuro profissional, conciliando 
os interesses da comunidade 

interna e externa 
economicamente hipossuficiente 

que não possui acesso e 
conhecimento à Justiça. 

Docentes e discentes do 
curso e da UESPI, 

Servidores técnicos, 
Terceirizados, Prestadores 

de serviços da UESPI e 
Comunidade Externa. 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

PARCIAL 

Evento de extensão 
Evolução acadêmica através 

da produção científica - 
Profs. Hamurabi Siqueira 

Auxiliar a comunidade 
acadêmica e o público em geral 

na produção de trabalhos 
acadêmicos. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI, 
Servidores técnicos 

Sem arrecadação 30 de Julho de 2021 CONCLUÍDO 
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Gomes e Ingrid Medeiros 

Lustosa Diniz Ribeiro 
 administrativos da UESPI e 

Comunidade Externa 
   

Evento de extensão Roda 
de diálogo: CPI e os 

impactos à sociedade 
brasileira - Profs. Hamurabi 

Siqueira Gomes e Ingrid 
Medeiros Lustosa Diniz 

Ribeiro 

Promover o diálogo acerca de 
um tema atual e que impacta 

diretamente na sociedade 
brasileira. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI, 
Servidores técnicos 

administrativos da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 10 de Agosto de 2021 CONCLUÍDO 

Evento de extensão O 
sistema multiportas como 

política de acesso à justiça - 
Profs. Hilziane Layza de 

Brito Pereira Lima e 
Emmanuel Rocha Reis 

A proposta consiste em 
propagar entre docentes, 

discentes, do curso de Direito 
da UESPI de Picos e de outros 
cursos, e à comunidade externa 
noções do sistema multiportas e 

de como este é capaz de 
proporcionar um efetivo acesso 

à justiça. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI, 
Servidores técnicos 

administrativos da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 09 e 10 de Agosto de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Cuidando das pessoas com 

doenças crônicas em tempos 
de pandemia - Profa. Alyne 

Leal de Alencar Luz e 
Juliana Bezerra Macêdo 

Conhecer a atual situação das 
condições de saúde dos 

pacientes com doenças crônicas 
e realizar assistência de 

enfermagem, segundo as 
peculiaridades de cada 

indivíduo. 

Comunidade Externa Sem arrecadação 25 de Julho a 25 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Educação em saúde sobre 
autocuidado de gestantes e 
puérperas e cuidados com o 
recém-nascido em contexto 

pandêmico - Profs. 
Gerdane Celene Nunes 

Carvalho e Juliana Barbosa 
Dias Maia. 

Repassar orientações às 
gestantes e puérperas sobre a 
importância do autocuidado, 

assim como os cuidados com os 
recém- nascidos em um 

contexto pandêmico. 

Comunidade Externa Sem arrecadação 23 de Agosto a 17 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 
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Evento de extensão:II 

Seminário de 8 Educação 
Especial na Perspectiva 

Inclusiva – II SEEPI - Profs. 
Fabrícia Gomes da Silva e 
Evelyne Ellene Alves de 

Carvalho. 

*Despertar discussões sobre a 
formação e prática para a 

Educação Especial na 
perspectiva inclusiva, de modo a 

qualificar os processos de 
formação inicial, bem como de 

efetivação da inclusão em salas 
de ensino comum. 

Docentes e discentes da 
UESPI e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 13 e 14 de Setembro 
de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Evento de extensão: 
Setembro Amarelo: Mês de 
Valorização da Vida - Profs: 
Juliana Barbosa Dias Maia e 

Gerdane Celene Nunes 
Carvalho. 

Enfatizar ações de prevenção 
do suicídio em alusão ao 

setembro amarelo como um 
mês de valorização da vida. 

Comunidade Externa Sem arrecadação 27 a 30 de Setembro 
de 2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: 
Descomplicando o PJE - 

Profs. Ingrid Medeiros 
Lustosa Diniz Ribeiro e 

Hamurabi Siqueira Gomes. 

Promover o estudo prático e 
teórico acerca do Processo 

Judicial Eletrônico 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 01 de Dezembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS PROFESSOR ANTÔNIO GIOVANNI ALVES DE SOUSA – PIRIPIRI 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 
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Programa de extensão: 

GPC - Grupo de 
Programação Competitiva - 

Prof. Alcemir Rodrigues 
Santos 

Propiciar o desenvolvimento da 
habilidade de resolução de 
problemas complexos em 

jovens do público-alvo através 
da programação de 

computadores e da participação 
de competição de programação 
e do ensino de programação. 

Comunidade em geral 
jovem em idade escolar 
(nos níveis fundamental, 

médio e superior) 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

PARCIAL 

Projeto de 
extensão: Círculo de 

Socialização de saberes: 
Prática Pedagógica I no 
Curso de Letras Inglês - 
Profa. Sara Regina de 

Oliveira Lima 

Observar e refletir sobre a 
prática docente, 

Participantes: 45 Sem arrecadação 25 Fevereiro a 18 de 
Março 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Inglês 
Instrumental - Profa. Sara 
Regina de Oliveira Lima 

Aprimorar a habilidade de leitura 
e compreensão de textos 

escritos em Língua Inglesa 

Participantes: 15 Sem arrecadação Fevereiro a Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Programa de 
extensão: Ciência para 
meninas - Profa. Cornélia 

Janayna Pereira 
Passarinho 

Incentivar meninas do ensino 
fundamental e médio para as 
Ciências Exatas e da Terra. 

Alunas do ensino 
fundamental e médio de 

Piripiri 

Sem arrecadação Permanente AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

PARCIAL 

Projeto de Extensão: 
Academic research in english 
language programs: practical 
and theoretical guidelines - 
Prof. Jivago Araújo Holanda 

Ribeiro Gonçalves 

Oportunar o desenvolvimento de 
competências e habilidades 

práticas e teóricas concernentes 
aos processos de elaboração de 

uma pesquisa acadêmica em 
nível de conclusão de curso 

direcionados a normas técnicas, 
delimitação de objeto de 

pesquisa e respectivos objetivos 
no âmbito da Linguística 

Participantes: 50 Sem arrecadação 10 de Abril a 24 de 
Julho de 2021 
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Projeto de Extensão: 

Problemas de Física para 
ENADE e Concursos - 
Profs. Anilton de Brito 

Vieira Filho e . Mike Melo 
do Vale 

1-Divulgar a Física como 
profissão; 2-Divulgar as áreas 
de atuação do profissional de 

Física e o seu mercado de 
trabalho; 3-Divulgar as várias 

vertentes do curso de 
Licenciatura Plena em Física da 
Universidade Estadual do Piauí 

(Campus Professor Antônio 
Giovani Alves de Sousa). 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação 19 de Junho de 2021 a 
19 de Junho de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: 
Formação do Pesquisador 
– Profs. Francisca Maria 

da Cunha de Sousa e 
Adriana Borges Ferro 

Moura 

Refletir sobre o processo de 
formação do professor 

pesquisador, perspectivando a 
escrita e produção acadêmica. 

Participantes: 100 Taxas de inscrição Junho a Setembro de 
2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: 
Educação Infantil: teoria e 
prática - Profs. Francisca 

Maria da Cunha de Sousa e 
Edilma Mendes Rodrigues 

Gonçalves 

Discutir temas sobre Educação 
Infantil, a fim de contribuir com 
novos olhares sobre a prática 
em sala de aula, na Educação 

Infantil, procurando mostrar que 
a relação teoria e prática é 

importante para a formação e 
atuação docente; 

Participantes: 250 Taxas de inscrição Junho a Setembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 
Metodologias Inovativas: 
dinamizando o espaço da 

sala de aula virtual – Profs. 
Zilda Tizziana Santos Araújo 
e Francisca Maria da Cunha 

de Sousa 

Promover oficinas para 
professores da Educação 

Básica, abordando estratégias 
de ensino mediadas por 
diferentes Metodologias 

Inovativas. 

Participantes: 250 Sem arrecadação 20 de Junho a 07 de 
Dezembro de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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Projeto de Extensão: 

Ludopedagogia na escola: 
(re)criando tempos e 

espaços de encantamento 
no processo ensino e 

aprendizagem – Profs. Zilda 
Tizziana Santos Araújo e 

Francisca Maria da Cunha 
de Sousa 

Promover oficinas de confecção 
de recursos pedagógicos 

lúdicos para a Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Participantes: 100 Sem arrecadação 25 de Junho a 22 de 
Outubro de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: 
Literaturas. Culturas. 

Narrativas - Profa. 
Sharmilla O’hana 

Rodrigues da Silva 

Oferecer cursos temáticos sobre 
os universos das diversas 

literaturas, culturas e narrativas 
de língua inglesa. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 03 de Julho de 2021 a 
31 de Dezembro de 

2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de 
extensão: Escrevivência: 
Diálogos sobre a Literatura 
Negra - Profa. Sara Regina 

de Oliveira Lima 

Discutir sobre literatura negra a 
partir da escrevivência da 

população negra. 

Docentes e discentes da 
UESPI, Comunidade 
Externa E Alunos do 
Ensino Médio do IFPI 

Sem arrecadação Agosto a Novembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de 
extensão: Gabaritando 

Inglês no ENEM - Profa. 
Sara Regina de Oliveira 

Lima 

Aprimorar a habilidade de leitura 
e compreensão de textos 

escritos em Língua Inglesa. 

Docentes e discentes da 
UESPI, Comunidade 
Externa E Alunos do 
Ensino Médio do IFPI 

Sem arrecadação 21 de Agosto a 27 de 
Novembro de 2021 

CONCLUÍDO 



(17.03.2022) 

321 

 
 

321 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Curso de extensão: 

Desenvolvimento WEB: 
Criando uma API com a 

tecnologia Node.JS - Prof. 
Fabbio Anderson Silva 

Borges 

Apresentar os conceitos e 
noções de criar uma API usando 

Node.js , visando despertar o 
interesse dos alunos na área de 

desenvolvimento WEB no 
município de Piripiri. Com isso 

almeja que o estudante tenha a 
curiosidade e possa começar a 
adquirir a vontade de pesquisar 
e buscar novos conhecimentos 

nesta área. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 01 de Junho a 01 de 
Agosto de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: 
Estimulando A Educação 
Científica Nos Primeiros 

Anos Do Ensino 
Fundamental - Profa. Eloíse 
Cristina de Sousa Rodrigues 

Garcia 

Auxiliar professores do Ensino 
Fundamental do primeiro ciclo 

para formação de metodologias 
para auxiliar no ensino de 

ciências naturais na modalidade 
remota e presencial 

Comunidade Externa 
Observações: Voltado aos 

Professores de Nível 
Fundamental do Município 

de Piripiri 

Sem arrecadação 01 de Setembro de 
2021 a de 01 de Março 

de 2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

Projeto de Extensão: I Ciclo 
de Formação Continuada 
dos Servidores Técnicos 

Administrativos da 
UESPI/Piripiri - Profs. 

Adriana e Silva Sousa e Mike 
Melo do Vale 

Proporcionar uma formação 
continuada para os técnicos 
administrativos da UESPI. 

Servidores técnicos 
administrativos da UESPI 

Sem arrecadação 23 de julho a 26 de 
novembro de 2021 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PROFESSOR 
ARISTON DIAS LIMA – SÃO RAIMUNDO NONATO 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

Evento de 
Extensão: ACOLHIMENTO 

Apresentar o curso de 
Licenciatura Plena em História 
do Campus Prof. Ariston Dias 

Alunos Sem arrecadação Novembro a Dezembro 
de 2020 

CONCLUÍDO 
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VIRTUAL: Recepção aos 

calouros do curso de 
Licenciatura Plena em História 

- UESPI - São Raimundo 
Nonato – PI – Profa. Cristiane 

Maria Marcelo 

Lima e debater algumas 
temáticas caras ao ofício do 

professor/pesquisador da área 
de História dando particular 
atenção ao contexto atual. 

    

Projeto de Extensão: 
Trajetórias e Gerações 

Intelectuais Africanos e Afro- 
americanos - Prof.Gustavo 

de Andrade Durão 

Proporcionar debates e 
reflexões sobre a História da 

África e africanidades na 
academia e fora dela. 

Docentes e discentes da 
UESPI 

Sem arrecadação 01 a 29 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: Para 
além de uma História única: 

oficinas didáticas sobre a 
História do Piauí - Profa. 
Cristiane Maria Marcelo 

Estreitar o diálogo, a troca de 
conhecimentos, dos alunos do 

8º bloco do curso de graduação 
em Licenciatura Plena em 
História com a comunidade 

interna (graduandos do curso) e 
externa (professores e alunos 
da Educação Básica) por meio 

da realização de oficinas 
didáticas sobre a História do 

Piauí. 

Docentes e discentes do 
curso e Comunidade 

Externa 

Sem arrecadação 25 de Agosto a 01 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: II Mostra 
Científica de Pedagogia – 

Profa. Herik Zednik Rodrigues 

Socializar as pesquisas 
científicas em educação e as 

experiências da prática da 
monitoria dos alunos de 

Pedagogia 

Docentes e discentes do 
curso. 

Sem arrecadação 14 a 16 de Junho de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de Extensão: IIIª 
UESPI-NEGRA: Memória e 

Identidade - Prof.Gustavo de 
Andrade Durão e Iraneide 

Soares da Silva 

Proporcionar debates e 
reflexões sobre a História da 
África, Cultura afro-brasileira, 

sobre a educação antirracista e 
africanidades na academia e 

fora dela, levando em conta os 
conceitos de memória e 

identidade 

. Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 29 a 30 de Novembro 
de 2021 

CONCLUÍDO 
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SETOR/CAMPUS/NÚCLEO: PREX / CAMPUS CERRADO DO ALTO PARNAÍBA – URUÇUÍ 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADO 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 
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Projeto de extensão: 
Acadêmico de Sucesso – 

Profa. Kely-Anee de Oliveira 
Nascimento 

Apresentar as possibilidades da 
formação universitária a alunos 

que desejam construir uma 
graduação de qualidade. 

Comunidade, graduandos, 
licenciados e profissionais 

Sem arrecadação Janeiro a Fevereiro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: 
Educação em tempos de 

pandemia e pós-pandemia - 
Profa. Kely-Anee de Oliveira 

Nascimento 

Debater sobre o cenário 
educacional no contexto de 
pandemia e pós-pandemia, 

fomentando a reflexão crítica e 
a construção de conhecimentos 
acerca das novas possibilidades 
para a área da educação numa 
perspectiva presente e futura. 

Comunidade, graduandos, 
licenciados e profissionais 

que atuam na área da 
Educação. 

Sem arrecadação Fevereiro a Março de 
2021 

CONCLUÍDO 

Evento de extensão: I 
Encontro Pedagógico Virtual 

da UESPI de Uruçuí: 
Educação em Tempos de 

Crise – Profa. Lorena 
Raquel de Alencar Sales de 

Morais 

Discutir virtualmente temáticas 
que envolvendo a educação em 

tempos de crise. 

Participantes: 250 Sem arrecadação 05 a 09 de Abril de 
2021 

 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Grupo 
Virtual de Estudos: 

Educação do Campo e sua 
Base Teórica – Profa. 

Lorena Raquel de Alencar 
Sales de Morais 

Discutir virtualmente a 
Educação do campo e suas 

bases teóricas. 

 
Participantes: 30 

Sem arrecadação Janeiro a Abril de 2021 CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: Finanças 
pessoais x finanças 

empresariais: discussão e 
aplicação prática voltada para 

micro e pequenos 
empreendedores da cidade de 

Uruçuí – 2 Edição –  Profs. 
Indira Gandhi Bezerra de 

Transferir conhecimento de 
finanças pessoais e 

empresariais, de forma remota 
para micro e pequenos 

empreendedores da cidade de 
Uruçuí que se apresentam em 

situação de vulnerabilidade 
econômica. 

Participantes: 20 pessoas 
Micro e pequenos 

empreendedores da cidade 
de Uruçuí 

Sem arrecadação 15 de Fevereiro a 17 
de Março/2021 

CONCLUÍDO 
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Sousa e José Welliton Silva do 

Nascimento 
     

Projeto de Extensão: I 
Workshop Entre Elas: 

Projeto de extensão em 
alusão ao dia internacional 
da mulher - Profs. Kaetana 

Alves Cerqueira e José 
Welliton Silva do Nascimento 

( 

Discutir, de forma virtual, os 
principais desafios enfrentados 

pelas mulheres nos âmbitos 
familiar e de mercado de 

trabalho e promover palestras 
com temáticas voltadas ao 

papel da mulher e seu 
protagonismo histórico-social. 

Comunidade acadêmica 
público feminino e 

Comunidade externa as 
mulheres 

Sem arrecadação 01 a 15 de Março de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Ler, 

aprender e compartilhar: 

produções audiovisuais sobre 

as bases teóricas da 

educação do campo –  Profa. 

Lorena Raquel de Alencar 

Sales de Morais( 

Produzir conteúdo digital sobre 
Educação do campo e suas bas 

teóricas com proposito de divulga 
na plataforma 

youtube. 

Participantes: 100 Sem arrecadação Junho a Novembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: Grupo 

virtual de discussões: 

construindo conhecimento 

sobre a educação do campo – 

Profa. Lorena Raquel de 

Alencar Sales de Morais 

Analisar virtualmente a Educação 
campo e suas bases teóricas n 
construção de práticas educativ 

Participantes: 100 Sem arrecadação Junho a Setembro de 
2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: Rodas 
de conversa sobre 
desenvolvimento e 

aprendizagem infantil - Profa. 
Kely-Anee de Oliveira 

Discutir o processo de 
desenvolvimento e aprendizage 
infantil considerando os aspect 
cognitivos, físico e socioafetivo 

como elementos fundamentais pa 

Pais de crianças, 
professores, gestores, 
educadores em geral 

Sem arrecadação Maio a Julho de 2021 CONCLUÍDO 
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Nascimento formação integral da criança     

Projeto de extensão: Afinal, o 
que é a pedagogia? - Profa. 

Kely-Anee de Oliveira 
Nascimento 

Compreender as múltiplas 
facetas formativas da pedagogia 

enquanto campo de 
conhecimento e ciência da 

educação. 

Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

Sem arrecadação 27 de Julho a 14 de 
Setembro de 2021 

CONCLUÍDO 

Projeto de Extensão: 

Educando Crianças na 

Primeira Infância -Profs. Kely- 

Anee de Oliveira Nascimento 

e Rosa Maria Borges de 

Queiroz Rosado 

 
Entender o processo de 

educação de crianças na 

primeira infância. 

Docentes e discentes do 

curso, Docentes e 

discentes da UESPI 

e Comunidade Externa 

Sem arrecadação  
06 de Dezembro de 

2021 a 07 de Fevereiro 

de 2022. 

CONCLUÍDO 

Projeto de extensão: Ler, 
Aprender e Compartilhar: 

Produções Audiovisuais sobre 
Educação do Campo - Profa. 

Lorena Raquel de Alencar 
Sales de Morais 

Produzir conteúdo digital sobre 
a Educação do campo e suas 

bases teóricas com proposito de 
divulgação na plataforma 

youtube 

. Docentes e discentes do 
curso, Docentes e 

discentes da UESPI e 
Comunidade Externa 

50 participantes 

Sem arrecadação 01 de Dezembro de 
2021 a 31 de Julho de 

2022 

AGUARDANDO 
RELATÓRIO 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

Campus Heróis do Jenipapo – Campo Maior 
 

 
 

Ações Objetivo Resultados alcançados 
Recurso 

Financeiro 

Período de 

realização 
Situação atual 

 

 
Manutenção e limpeza dos Aparelhos 

de Ar-Condicionado 

 

Realizar a manutenção e limpeza dos 

aparelhos de ar-condicionado dos 

setores; 

 
Foi realizado a limpeza, 

manutenção e conserto dos 

aparelhos dos setores 

administrativos e salas de aula. 

 
Suprimento de 

fundos 

Serviços realizados 

de acordo com as 

liberações de 

suprimento de 

fundos durante o 

ano de 2021 

 

 

Concluído 

Reparo da Parada de ônibus (em frente 

à UESPI) 

Realizar a manutenção e limpeza da 

parada de ônibus em frente a UESPI 

Foi realizado a reposição das 

telhas e capina para garantir a 

manutenção. 

 
Sem custos 

Manutenção 

durante todo ano 

 
Concluído 

 

Paisagismo do Campus 

 
Realizar paisagismo garantir um 

melhor ambiente no Campus. 

Realizado capina, poda e 

implantação de paisagismo na 

entrada do Campus; 

 
 

Suprimento de 

fundos 

 
Manutenção 

durante todo ano 

 

Concluído 

 

 
Reforma auditório do Campus 

 

Implementar medidas de segurança e 

estéticas do auditório 

Foi realizado o retalhamento, 

retoque de reboco, pintura 

externa, descupinização e 

instalação de bancada de apoio 

externo. 

 
Suprimento de 

fundos 

 

 
Outubro/2021 

 

 
Concluído 

 

 

Reforma da iluminação do Campus 

 

Garantir ambientes mais seguros e 

esteticamente mais agradáveis à toda 

comunidade acadêmica. 

Troca de todos os postes de 

iluminação antigos de madeira 

do Campus por postes de 

cimento de 7M; 

Instalação de globos 

luminários na praça central do 

 

 

 
Suprimento de 

fundos 

 

 

Agosto/2021 

 

 

Concluído 
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  Campus;    

 
 

 
Manutenção da área externa do 

Campus 

Manter a limpeza da área externa 

do Campus: 

Manter a limpeza da área externa do 

Campus realizada de acordo com a 

disponibilidade do único servidor 

terceirizado que realiza esse serviço 

através da utilização de uma 

roçadeira que temos no Campus; 

Foi realizado a Capina/limpeza, 

retirado do lixo/entulho 

espalhados pelo Campus, bem 

como poda das ávores e 

implantação de paisagismos em 

vários pontos da área externa do 

Campus. 

 
 

 
Suprimento de 

fundos 

 
Serviços realizados 

de acordo com as 

liberações de 

suprimento de 

fundos durante o 

ano de 2021 

 
 

 

Concluído 

 

 
Reforma do telhado e forro de salas do 

Campus. 

Solucionar problemas com relação 

ao telhado do Campus. 

Possibilitar a utilização de 

espaços que hoje não têm 

condições devido aos problemas 

com telhado e forro. 

 
Foi realizado reforma e reparo 

no telhado, forro, 

descupinização do teto das 

salas. 

 

 
Suprimento de 

fundos 

 
 

Março/2021 

 
 

Concluído 

 
Reboco e pintura das áreas externas do 

Campus 

 
Realizar retoque no reboco, pintura 

para revitalizar os espaços. 

Foi realizado a pintura de toda a 

área externa e verníz em toda a 

estrutura de colunas de lage e 

pedra do Campus. 

 
Suprimento de 

Fundos 

 

Agosto/2021 

 

Concluído 

 

 
Inserção dos Data Shows no teto de 

todas as salas de aula 

 

 
Melhorar o funcionamento e 

garantir mais comodidade no uso do 
data show. 

Implantação de estrutura 

adequada de cabeamento 

para inserção do data show, 

bem como porta Data Show 

e grades protetoras para os 

equipamentos. 

 

 
Suprimento de 

Fundos 

 

 
 

Dezembro/2021 

 

 
 

Concluído 

Manutenção e recarga dos extintores de 

incêndio do Campus. 

 
Prevenir situações de incêndios no 

Campus. 

Foi realizado manutenção e 

recarga dos extintores com 

validade até julho de 2022. 

 
Suprimento de 

fundos 

 
Setembro/2021 

 
Concluído 
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Implantação dos extintores de incêndio 

no prédio do Polo da EAD 

 
Prevenir situações de incêndios no 
Polo da Ead do Campus. 

Aquisição e instalação dos 

extintores de incêndio no 

polo. 

 
Aquisição feita 

junto ao DMSG 

 
Maio/2021 

 
Concluído 

 

 
Poda das árvores 

 

 
Realizar a poda das árvores do 

Campus 

No serviço foi realizado a 

poda somente das árvores de 

Nin que se encontram nos 

corredores centrais do 

Campus 

 

 
Suprimento de 

fundos 

 

 
Novembro/2021 

 

 
Concluído 

Compra de produtos de limpeza, 

material de escritório e construção 

para o Campus 

 
Adquirir os materiais necessários a 

manutenção e funcionamento das 

atividades do Campus 

Tal ação foi realizada de 

acordo com as demandas que 

foram surgindo 

 
Suprimentos de 

fundos 

De acordo com as 

liberações de 

suprimento de 

fundos 

 

Concluído 

 

Serviços Gráficos 

 
Realizar serviços gráficos do setor 

administrativo 

Tal ação foi realizada de acordo 

com as demandas que foram 

surgindo 

 
Suprimentos de 

fundos 

 

Outubro/2021 

 

Concluído 

 
Reforma e manutenção das mesas dos 

espaços de convivência do Campus. 

Melhorar as condições das mesas, 

permitindo que a comunidade 

acadêmica consiga realizar suas 

atividades 

Foi reforma e reparo em todas 

as mesas, com aplicação de 

película de proteção e reforma 

nos assentos. 

 
Suprimento de 

fundos 

 

Outubro/2021 

 

Concluído 

 

Reparos na sala da direção 

 
Melhorar as condições estéticas do 

ambiente da sala da direção 

Foi realizada a pintura, 

aplicação de papel de parede, 

instalação de prateleira de vidro 

e cortinado 

 
Suprimento de 

fundos 

 

Fevereiro/2021 

 

Concluído 

 

 
Aquisição de cadeira, cinco mesas e 

um armário de aço 

 

 
Aquisição de mobiliário fundamental 

para o funcionamento do Campus 

Foi realizada a aquisição de 

cadeira giratória para direção e 

cinco mesas, sendo duas para a 

cantina, uma para o Laboratório 

de Microbiologia, uma para o 

Laboratório de Práticas 

 

 
Aquisição feita 

junto ao DMSG 

 
 

Julho/2021 

 
 

Concluído 
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  Pedagógicas e para o Núcleo de 

Ensino de Ciências e Biologia 

   

 
Reforma da brinquedoteca e Lab. de 

Práticas Pedagógicas 

 
Incentivar o desenvolvimento de 

atividades nos espaços. 

Foi realizada a reforma no 

telhado, forro, descupinização, 

troca das janelas e pintura das 

respectivas salas 

 
Suprimento de 

fundos 

 

Outubro/2021 

 

Concluído 

 
Instalação de equipamento de Wi-Fi 

para o setor administrativo 

Melhorar o desenvolvimento das 

atividades no setor administrativo 

desenvolvido pelos coordenadores, 

direção e Técnicos Administrativos 

Foi realizada a compra e 

instalação de roteador para 

disponibilizar internet Wi-Fi no 

setor administrativo 

 
Suprimento de 

fundos 

 

Agosto/2021 

 

Concluído 

 

 
Drenagem da água das chuvas 

 
Solucionar problemas com relação ao 

alagamento na parte da frente/lateral 

do Campus no período de chuva 

O Campus NÃO foi atendido 

com relação a essa solicitação e 

durante o ano de 2021 foi 

realizado o acompanhamento do 

processo 

 

 
Solicitação via 

Adm. Superior 

 
O processo foi 

solicitado ainda em 

2020 

 

 
Solicitação não atendida 

 

Instalação da torre de internet de 

acesso livre da Piauí Conectado 

 
Permitir o acesso de internet livre à 

toda comunidade acadêmica do 

Campus 

Foi realizada a instalação da 

torre de acesso à internet de 

acesso livre na entrada do 

Campus 

 
Demanda 

atendida via 

reitoria 

 

 
Novembro/2021 

 

 
Concluído 

 

 
Sinalização do Campus 

 
Melhorar a visualização dos setores e 

suas distribuições pela comunidade 

acadêmica 

Foi realizada a instalação de 

placas de sinalização dos 

extintores de incêndio, bem 

como de todas as salas do 

Campus. 

 

 
Suprimento de 

fundos 

 

 
Outubro/2021 

 

 
Concluído 

 
Aquisição de Kit teste PH da água do 

poço do Campus 

Sanar os problemas recorrentes com a 

potabilidade da água do poço do 

Campus 

 

Compra das pastilhas de cloro 

 
Suprimento de 

fundos 

 
Serviço realizado 

em Maio/2021 

 

Concluído 
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Aquisição de material pedagógico para 

o Lab. de Práticas Pedagógicas e 

Brinquedoteca 

Aquisição de materiais pedagógicos 

fundamentais para o desenvolvimento 

de atividades práticas do curso de 

pedagogia 

Foi realizada a compra de 
Família Terapêutica e materiais 

didáticos para o curso de 

Pedagogia 

 
Suprimento de 

fundos 

 

Dezembro/2021 

 

Concluído 

 

 
Reparo nos bebedouros do Campus 

Realizar reparo nos bebedouros 

disponíveis no Campus para melhor 

atender as necessidades da 

comunidade acadêmica 

 

Realizado serviço de reparo nos 

bebedouros do Campus. 

 

 
Suprimento de 

fundos 

 

 
Agosto/2021 

 

 
Concluído 

 
Aquisição de materiais necessários 

para biblioteca do Campus 

Contribuir com o melhor 

desenvolvimento dos trabalhos 

desenvolvidos na biblioteca 

 
Aquisição de 100 bibliocantos 

para organização da biblioteca 

 
Suprimento de 

fundos 

 

Outubro/2021 

 

Concluído 

Serviço de reparo da cantina e 

apartamento do Campus 

Melhorar as condições físicas dos 

ambientes 

Foi realizado reparos de 

alvenaria na cantina e 

apartamento ao lado 

 

Suprimento de 

fundos 

 
Dezembro/2021 

 
Concluído 

 

Instalação de torre de tomadas próximo 

as mesas de estudo discentes 

 
Permitir que os alunos possam 

conectar computadores para o 

desenvolvimento de suas atividades 

 
Instalação de tomadas nos 

corredores próximo às mesas de 

estudo 

 
Suprimento de 

fundos 

 

 
Dezembro/2021 

 

 
Concluído 

 

Aquisição de 90 conjuntos escolares 

 
Melhorar os ambientes de sala de 

aula 

Adquirido 90 mesas e 90 

cadeiras escolares para as salas 

de aula do Campus 

 
Aquisição feita 

junto ao DMSG 

 

Julho/2021 

 

Concluído 

 

 

Campo Maior, 27 de abril de 2022 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 

 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” 

CURSO: MATEMÁTICA 
 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO 

** 

VR 

RECURSO 

FINANCEI 

RO*** 

PERÍODO 

DE 

REALIZAÇ 

ÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

Planejar, coordenar e 
acompanhar a execução 
das atividades pedagógicas 
do curso em colaboração 
com a Diretoria, para o 
período da pandemia 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Atividade Acadêmica CONCLUÍDO …. …. 2021 EXECUTADO 

Participação em Órgãos, 
Colegiado de Matemática, 
Conselho do Campus 
Clovis Moura, Núcleo 
Docente Estruturante. 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Gestão EM EXECUÇÃO ... ... 2021 EM EXECUÇÃO 

Implementação das 
mudanças no PPC do curso 
( Implementação das ACEs) 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Atividade Acadêmica EM EXECUÇÃO ….. ….. 2021 EXECUTADO 

Atividades da Coordenação ADMINISTRA 

TIVA: 

Gestão EM EXECUÇÃO …. ... 2021 EM EXECUÇÃO 
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 GESTÃO       

Coordenar a organização e 
operacionalização do 
Curso, componentes 
curriculares, turmas e 
professores para o período 
letivo 2020.3 e 2020.1 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Atividade Acadêmica EM EXECUÇÃO ….. ….. 2021 EXECUTADO 

Coordenar a elaboração de 
processos de autorização 
de funcionamento e 
(renovação de) 
reconhecimento do curso 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Atividade Acadêmica EM EXECUÇÃO …. ….. 2021 EXECUTADO 

Assinar documentos 
relativos à vida acadêmica 
dos estudantes no âmbito 
do Curso 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Atividade Acadêmica ….. …. ….. 2021 EXECUTADO 

Coordenar a alimentação e 
manutenção (atualização) 
dos dados dos sistemas de 
registros acadêmicos 
institucionais e do MEC 
relativos ao Curso; 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Atividade Acadêmica CONCLUÍDO ….. ….. 2021 EXECUTADO 

Projeto de Extensão: 
“NIVELAMENTO EM 
MATEMÁTICA” 

EXTENSÃO Estudar os conceitos básicos 

fundamentais em Matemática 

visando obter ferramentas 

necessárias para o estudo de 

disciplinas específicas na 

graduação. 

CONCLUÍDO   2021 EXECUTADO 

Projeto de Extensão: EXTENSÃO Dar aos alunos a oportunidade de CONCLUÍDO   2021 EXECUTADO 
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“PROPORCIONALIDADE 
E SEMELHANÇA” 

 enfrentar problemas que 

desafiam e impulsionam sua 

autonomia de pensamento. 

Trabalhar com possíveis 

conteúdos do ensino médio que 

não estejam bem assimilados e 

podem gerar dificuldades nas 

demais disciplinas. 

     

Projeto de Extensão: 
“FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR DE 
CÁLCULO II 

EXTENSÃO Dar aos alunos a oportunidade de 

enfrentar problemas que 

desafiam e impulsionam sua 

autonomia de pensamento. 

Trabalhar com possíveis 

conteúdos do ensino superior que 

não estejam bem assimilados e 

podem gerar dificuldades nas 

demais disciplinas. 

CONCLUÍDO   2021 EXECUTADO 

Projeto de Extensão: 
“EXTENSÃO EM ANÁLISE 
REAL” 

EXTENSÃO Estudar os conceitos 

fundamentais de Análise Real 

visando um entendimento sólido 

e profundo de ferramentas 

utilizadas no cálculo diferencial 

e integral. 

EM EXECUÇÃO   2021 EM EXECUÇÃO 

Residência Pedagógica 

Residentes (alunos do 
Curso de Matemática) 

Docente Orientador ( Prof 
Gildo Jesus Sousa) 

EXTENSÃO orientar o estágio dos residentes 

estabelecendo a relação entre 

teoria e prática 

EM EXECUÇÃO Bolsa da 

CAPES 

….. INÍCIO 

NOVEMB 

RO 2020 

EM EXECUÇÃO 
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Orientações TCCs ENSINO ACOMPANHAMENTO PARA 

O INÍCIO DO PERÍODO 

EM EXECUÇÃO ….. …. 2021 EM EXECUÇÃO 

Coordenação e execução 
de projetos de pesquisa 
não financiado, avaliado e 
cadastrado pela PROP 
(PROF. DR. NATÃ 
FIRMINO) 

PESQUISA projeto de pesquisa 

"APLICAÇÕES DA 

FÓRMULA DE REILLY 

GENERALIZADA" 

EM EXECUÇÃO ….. ….. MARÇO 

2020 

EM EXECUÇÃO 

Coordenação e execução 
de projetos de pesquisa 
não financiado, avaliado e 
cadastrado pela PROP 
(PROF. ME. ANTONIO 
LUIZ PEREIRA) 

PESQUISA projeto de pesquisa 

"GEOMETRIA ESPACIAL UM 

ESTUDO DE SÓLIDOS 

GEOMÉTRICOS COM 

APLICAÇÕES", 

EM EXECUÇÃO ….. ….. Novembro 

2021 

EM EXECUÇÃO 

Coordenação e execução 
de projetos de pesquisa 
não financiado, avaliado e 
cadastrado pela PROP 
(PROF. ME.. ALEXANDRE 
BEZERRA) 

PESQUISA projeto de pesquisa 

"APLICAÇÕES DA 

FÓRMULA DE REILLY 

GENERALIZADA" 

EM EXECUÇÃO ….. ….. Outubro 

2021 

EM EXECUÇÃO 

Inscrição dos estudantes 

ingressantes e concluintes 
habilitados para realização 
do Enade. Alteração do 
local de prova do estudante 
vinculado. 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Gestão CONCLUÍDO   2021 EXECUTADO 

Realização das ações do 
ENADE 2021 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Gestão CONCLUÍDO   2021 EXECUTADO 
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Elaboração de Encargos 
Docentes 

ADMINISTRA 

TIVA: 

GESTÃO 

Construir quadro contendo 
distribuição de disciplinas entre 
seus ministrantes e blocos 
correspondentes; Elaborar horário 
acadêmico semestral com 
disciplinas e respectivos 
professores e turnos, Registrar 
Encargos no sistema e encaminhá- 
los a PREG 

CONCLUÍDO   0utubro de 
2021 e 
fevereiro de 
2022. 

EXECUTADO 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 
 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” 
CURSO: Pedagogia 

 

 
NOME DAS 

AÇÕES 

TIPO 

DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO 

*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

Projeto Em Extensão -Difundir os trabalhos Tivemos um bom Sem recurso  06/11/2021 a Executando 

Formação   desenvolvidos pelos docentes e aproveitamento no sentido de  06/11/ 2022   

   discentes do curso de pedagogia disseminar a cultura entre os     

   através de suas práticas alunos sobre a importância da     

   pedagógicas, utilizando as mídias produção/socialização do     

   digitais (Instagram,   facebbook, conhecimento através das     

   Plataformas, etc) mídias digitais (instagram,     

    facebook, plataformas, etc).     

        

        

Projeto Extensão Construir um espaço de reflexão a Em fase de execução Sem recursos  Fevereiro/2021 a Em 
Gênero e  partir de estudos, da leitura e   janeiro/2022.  executado 

Educação:  releitura de clássicos da literatura      

uma releitura  infantil,   proporcionando   às/aos      

da literatura  alunas/os do Curso de Pedagogia a      
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infantil  reelaboração a partir de um olhar 
não-sexista das relações de 

gênero. 

     

Programa 
Educação 

Popular na 
Formação das 

Mulheres: 

sim ao 

Feminismo, 
não ao 

Feminicídio 

Extensão Promover processos de formação 

voltado à mulheres, na perspectiva 
da emancipação e da 

transformação social, visando a 

superação dos processos 
estruturais e estruturantes que 

asseguram as desigualdades, 

hierarquias e opressões. 

Envolvimento de 50 mulheres 

no I Módulo do Curso 
“Mulheres e Feminismos”. 

Sem recursos  Permanente Em execução 

Projeto 
Relações de 

gênero  e 

sexualidade 

na educação 
infantil 

Produções 

científicas de 
2001 a 2020. 

Pesquisa Analisar as pesquisas produzidas 
entre os anos de 2001 a 2020 de 

modo a questionar e problematizar 

as práticas desenvolvidas por 

professores/as no que se refere ao 
ensino das relações de gênero e da 

sexualidade na Educação Infantil. 

1º Etapa realizada Sem recursos  Setembro/2020 a 
agosto/2021. 

Executado 

Revista 
Clóvis Moura 

de 

Humanidades 

Extensão É um periódico semestral da 
Universidade Estadual do Piauí, do 

campus de Clóvis Moura, ligado à 

Coordenação de Pedagogia. É 

destinada a 

Publicação do v.7, n.1, 2021. Sem recursos  Permannte Execução 
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  docentes, discentes e 
pesquisadores das Ciências 

Humanas e Autônomos que 

trabalhem nas respectivas áreas 

contempladas nesta Revista. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 
AÇÃO 

OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

TIPO DE 
RECURSO 

VR. 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

A expansão da 
Pandemia de Covid-19 
no Piauí: 
infraestruturas de 
saúde, condicionantes 
socioeconômicos e 
vulnerabilidades locais 

PESQUISA Analisar vulnerabilidades 
à expansão da COVID-19 
no Piauí a partir da 
dimensão territorial 

Mapeamento de 
infraestruturas de 
saúde; 
monitoramento de 
casos e óbitos; 
levantamento de 
variáveis 
socioeconômicas 
relacionadas a 
COVID-19. 

Não 
financiado 

Não se 
aplica 

07/2020 a 
07/2022 

Em 
andamento 

Políticas públicas e 
território: o Plano de 
Desenvolvimento 
Econômico 
Sustentável do Estado 
do Piauí – PIAUÍ 2050 
como política 
territorial 

PESQUISA Analisar o Plano de 
Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 
do Piauí – PDES/PI (PIAUÍ 
2050) enquanto política 
territorial e suas possíveis 
repercussões para o 
território do Piauí 

Análise do plano 
PIAUÍ 2050; 
espacialização de 
investimentos 
previstos; 
levantamento de 
impactos. 

Não 
financiado 

Não se 
aplica 

07/2020 a 
07/2022 

Em 
andamento 

Território e políticas 
públicas: uma análise 
a partir dos planos 
plurianuais do Piauí 
(2012-2023) 

PESQUISA Analisar os Planos 
Plurianuais do Piauí que 
se sucederam de 2012 a 
atualidade enquanto 
políticas territoriais. 

Análise dos planos 
plurianuais; 
espacialização de 
investimentos 
previstos e 
estabelecimento de 

Não 
financiado 

Não se 
aplica 

07/2020 a 
07/2022 

Em 
andamento 
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   desigualdades 
territoriais. 

    

Bases epistemológicas 
da determinação 
geográfica: uma 
releitura à luz da 
contemporaneidade 

PESQUISA Analisar, elaborar e 
sistematizar as bases 
epistemológicas que 
fundamentam o 
entendimento 
contemporâneo do que é 
o geográfico na 
determinação da 
realidade. 

Em andamento Nenhum Nenhum 04/2021 a 
04/2023 

Em 
andamento 

Agronegócio de 
grãos, terra e poder 
no território 
piauiense: novas 
dinâmicas do fazer 
produtivo (2012-2022) 

PESQUISA Analisar a ampliação do 
agronegócio de grãos nos 
últimos dez anos no 
território piauiense e as 
transformações 
socioespaciais 
decorrentes da 
materialização da cadeia 
produtiva; Objetivos 
específicos A) Analisar 
expansão do agronegócio 
de grãos no Piauí em 
área, produção e 
rendimento, ou seja, 
diversificação do fazer 
produtivo; B) Refletir 
sobre a diversificação da 
região produtora de grão 

Nestes primeiros seis 
meses realizamos 
pesquisa bibliográfica 
e documental sobre 
as seguintes 
categorias teóricas: 
modernização no 
campo, agronegócio, 
reestruturação 
produtiva, territórios 
e disputas 
territoriais. 
. 

Não dispõem 
de recursos 
financeiros 

Não 
dispõem de 
recursos 
financeiros 

08/2021 a 
08/2023 

Em 
andamento 
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  no Estado do Piauí no 
período em análise; C) 
Compreender a 
valorização do espaço na 
região produtora e as 
formas de lutas e 
resistências utilizadas nas 
disputas territoriais; D) 
Refletir sobre as 
dinâmicas socioespaciais 
no espaço urbano da 
região produtora de 
grãos do estado do Piauí 

     

UESPI Plantando Vidas Extensão Plantar árvores como um 
ato de ressignificar a 
morte com novas vidas, e 
simbolicamente 
homenagear as vítimas da 
pandemia da COVID 19, 
docentes,   servidores e 
colaboradores da IES. 

Em andamento Nenhum Nenhum 2022.1 Em 
andamento 

Projeto de 
Implantação do Curso 
de Licenciatura de 
Geografia para 
Assentados e 
Assentadas da 
Reforma Agrária do 
Estado do Piauí. 
(Programa Nacional 

Extensão Graduar até         50 
licenciados em 
GEOGRAFIA, para atuação 
na Educação Básica, com 
jovens e adultos, 
executando atividades de 
coordenação  e 
acompanhamento 
pedagógico em escolas, 

Realização do bloco 
07 e início do bloco 
08 

Federal/INCRA 321.676,00 2021 Em 
andamento 
com 
convênio 
renovado 
até 2023 
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de Educação na 
Reforma Agrária- 
PRONERA) 

 instituições do sistema 
educacional e projetos 
educativos existentes nos 
assentamentos bem 
como em outros espaços 
pedagógicos, de forma 
comprometida com as 
realidades em que vierem 
a atuar. 

     

Gestão Ecológica de 
Resíduos Orgânicos e 
Paisagismo Produtivo: 
Instrumentos para a 
Soberania Alimentar e 
a Educação Ambiental 

Extensão O objetivo geral deste 
programa é o combate à 
insegurança alimentar, 
aliando a reciclagem dos 
resíduos orgânicos do 
Campus Clóvis Moura à 
produção de alimentos 
por meio da formação e 
capacitação de 
educadores 
socioambientais. 

Reciclagem dos 
resíduos orgânicos do 
Campus Clóvis Moura 
em quase sua 
totalidade. 

Nenhum Nenhum  Em 
andamento 

Oferta da Pós- 
Graduação em 
Geografia e Pesquisa 
na modalidade remota 

PÓS- 
GRADUAÇÃO 

Contribuir com a 
formação e o 
aprimoramento 
profissional dos 
graduados em Geografia 
e áreas afins, destacando 
a importância da 
pesquisa. 

Em andamento Nenhum Nenhum 05/2021 a 
11/2022 

Em 
andamento 
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AÇÕE

S 

RELAľÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 

2021 CAMPUS: CLOVIS MOURA 

LICENCIAľURA EM HISľÓRIA 

 
OBJEľIVOS 

RESULľADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

ÏINANCEIRO 

PERIODO 
DE 
REALIZAÇÃ

O 

SIľUAÇÃO AľUAL 
ľIPO NOME 

Ensino 0rientacao TCC: 0rientar atividade de Trabalho em fase de Sem Sem recurso Novembro ate Concluido 

Trabalho em sala 
de aula com 
objetivo de tirar 
todas as duvidas 
referentes a 
produção de um 
TCC 

Trabalho de Conclusao de 

curso 

analise de dados Recurso março 

Ensino 0rientacao de 0rientar Trabalho de Pesquisa desenvolvida Sem Sem recurso Abril de 2021 a Concluido 

TCC: Pratica Conclusao de Curso Recurso marco de 2022 

de produção de 
texto a partir de 
pesquisas 
desenvolvidas ao 
longo do 
semestre. 
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Ensino Revitalizacao de 

PPC 

Coordenacao  dos 

trabalhos para 

revitalizacao do PPC do 

curso e curricularizacao da 

extensao 

Construcao da nova matriz 

curricular e ementas de 

disciplinas 

Sem 

Recurso 

Sem recurso marco ate o 
presente 
momento 

Em andamento 

Extensão I encontro Pibid 

História 

Socializar experiencias 

desenvolvidas do programa 

PIBID e analiar as 

dificuldades na prática do 

ensino. 

Realização do Evento Sem 

recurso 

Sem recurso Junho 2021 Concluído 

Pesquisa PIBIC: 

Levantamento 

bibliográfico e 

hemerográfico 

acerca da História 

da educação no 

conjunto 

habitacional 

Dirceu Arcoverde 

(1977-1985) 

Professor: Marcelo de 

Sousa Neto 

Discente: Jair Andrade 

Costa 

 
Analisar produções acerca 

do bairro Dirceu Arcoverde 

em Teresina entre 1977 e 

1985 

Em andamento Sem 

recurso 

Sem recurso Maio 2021 até o 

presente 

momento 

Em andamento 
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Pesquisa PIBIC: 

Levantamento 

bibliográfico e 

hemerográfico 

acerca da 

História da 

educação no 

conjunto 

habitacional 

Dirceu Arcoverde 

(1980-1985) 

Professor: Marcelo de 

Sousa Neto 

Discente: Mário de Sousa 

Oliveira 

 
Analisar produções acerca 
do bairro Dirceu Arcoverde 
em Teresina entre 1980 e 
1985 

Em andamento Sem 

Recursos 

Sem recurso Maio 2021 até o 

presente 

momento 

Em andamento 

Pesquisa Cadastro na 

PROP: Nas rotas 

da escrita: 

história, memória 

e representações 

de cidades 

piauienses na 

obra de 

Francisco de 

Assis Iglésias 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Analisar as representações 

de cidades piauienses na 

obra de Francisco de A. 

Iglesias 

Concluído Sem 

recursos 

Sem recursos 2021 Concluído 

Pesquisa cadastro na 

PROP: 

Clio entre a cena 

e o texto: usos e 

abordagens do 

cinema no livro 

didático de 

história (pnld 

2020) 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Conhecer as abordagens 

que os livros didáticos 

empregam ao cinema como 

aliado pedagógico 

Em andamento Sem 

recursos 

Sem recursos Março de 2021 Em andamento 
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Pesquisa PIBIC: Da utopia 

à brasília 

amarela: história, 

música, 

sociedade e 

gênero na 

trajetória musical 

da banda 

mamonas 

assassinas (1989 

1996 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Analisar através da musica 

do grupo “mamonas 

Assassinas” a sociedade 

brasileira dos anos 1990 

Concluído Sem 

recursos 

Sem recursos 2021 Concluído 

Pesquisa PIBIC: Entre o 

texto e a tela: 

usos e 

abordagens do 

cinema no livro 

didático de 

história (pnld 

2018) 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Analisar as abordagens 

sobre o cinema nos livros 

didáticos 

Concluído Sem 

recursos 

Sem recursos 2021 Concluído 

Pesquisa PIBIC: Entre 

traços e torturas: 

representações 

da ditadura militar 

brasileira através 

dos quadrinhos 

“subversivos 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Conhecer as formas de 

abordagens da ditadura 

militar brasileira nos 

trabalhos de quadrinhos 

subversivos 

Concluído Sem 

recursos 

Sem recursos 2021 Concluído 
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Pesquisa PIBIC: Outras 

imagens de clio: 

usos e abusos da 

fotografia no livro 

didático de 

história do ensino 

médio (pnld 

2018)" 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Compreender o uso de 

fotografias nos livros 

didáticos do ensino Médio. 

Concluído Sem 

recursos 

Sem recursos 2021 Concluído 

Pesquisa PIBIC: Outras 

cenas de clio: (re) 

pensando o 

cinema no livro 

didático de 

história (pnld 

2020) 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Compreender o uso do 

cinema nos livros didátivos 

do PNLD 2020 

Em andamento Sem 

recursos 

Sem recursos 2021-2022 Em andamento 

Pesquisa PIBIC: Entre 

leituras e críticas: 

história, literatura, 

sociedade e 

memória na obra 

de Manoel Paulo 

Nunes 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Analisar as memorias e as 

sociedades descritas na 

obra de Manoel Paulo 

Nunes 

Em andamento Sem 

recursos 

Sem recursos 2021-2022 Em andamento 

Pesquisa PIBIC: Clio e 

suas 

(foto)grafias: 

fotografia e textos 

no livro didático 

de história do 

ensino 

fundamental 

(PNLD 2020) 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Entender a relação entre 

textos e imagens nos livros 

didáticos do ensino 

fundamental (PNLD 2020) 

Em andamento Sem 

recursos 

Sem recursos 2021-2022 Em andamento 
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Pesquisa PIBIC: Entre a 

criação e o 

concreto: 

modernização e 

sociabilidades na 

teresina do 

século XIX 

Prof. Pedro Pio Fontineles 

Filho 

 
Compreender a 

modernização de Teresina 

no século XIX e suas 

sociabilidades. 

Em andamento Sem 

recursos 

Sem recursos 2021-2022 Em andamento 

Administrativa Processos 

Internos - 

alunos 

- Julgar processos de 

reintegracao de discentes. 

- Levantamento de 

alunos em situacao de 

vulnerabilidade social 

Reintegracao 

- Matricula de alunos 

compendencia 

- Levantamento 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Marco a 

novembro de 

2021 

Concluido 

Administrativa Reunioes do 

Colegiado 

- Discutir assuntos 

relativos ao Curso. 

-Deliberar acoes acercado 

funcionamento do Curso. 

-Aprovar projetos de 

pesquisa e extensao. 

Em andamento 

segundos o andar do 

curso e dos períodos 

Sem sem Reunioes ao 

longo do ano 

Concluidas 
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Administrativa 

NDE 

Reunioes do 

Nucleo Docente 

Estruturante 

-Acompanhar aplicacaodo 

Projeto Pedagogico do 

Curso. 

-Analisar propostas de 

realinhamento e alteracoes 

do PPC. 

Atualizacao e 

realinhamento do Projeto 

Pedagogico do Curso 

(PPC) 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Reunioes ao 

longo de 2021 

Concluidas 

Administrativa Elaboracao de 

Encargos 

Docentes 

-Construir quadro de 

encargos conforme 

resolução; 

preenchimentos dos 

encargos e das atividades 

complementares no 

SIGPREG. 

Atualização semstralmente Sem 

Recurso 

Sem recurso Uma reunião por 
semestre letivo 

Concluido 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA 

CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS 

 

 

 

 

PROFESSOR: BÁRBARA OLÍMPIA RAMOS DE MELO 

 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA AÇÃO* OBJETIVOS RESULTAD 

OS 

ALCANÇAD 

OS 

TIPO DE 

RECURSO 

** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO* 

** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃ 

O 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

1- ESTRUTURALISMOS LINGUÍSTICOS 

2- LINGUÍSTICA TEXTUAL 

3-METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

4- PPI III 

ENSINO NA 

GRADUAÇÃO 

Ministrar disciplinas na 

graduação em 

Letras/Português 

SIM SEM 

RECURSO 

S 

 2021 CONCLUÍDA 

1- Teorias dos Gêneros Textuais 

2- TEXTO E ENSINO 

ENSINO NA PÓS- 

GRADUAÇÃO 

Ministrar disciplinas no 

PROFLETRAE NO PPGL 

SIM SEM 

RECURSO 

S 

 2021 CONCLUÍDA 

ORIENTAÇÃO PESQUISA - Orientar dissertação de SIM SEM  2020 e 2021 CONCLUÍDA 
1- POLYANA CARVALHO NUNES ORIENTAÇÃO DE mestrado  RECURSO   

2- VÂNIA CRISTINA PIEROTE MACHADO DISSERTAÇÃO DE   S   

3- OSILENE XAVIER DO NASCIMENTO MESTRADO      

4- MARIA ELIANA FERREIRA DA SILVA.       

ORIENTAÇÃO 

1- MARCOS VITOR NASCIMENTO DE 

PESQUISA - 

ORIENTAÇÃO DE 

Orientar TCC graduação SIM SEM 

RECURSO 

 2020 e 2021 CONCLUÍDA 

(DO PRIMERO 
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SOUSA 

2- Maria Luisa Nascimento Araújo 

3- LAYS ALVES TEIXEIRA 

4- CIBELE DE KARINE DE ARAÚJO 

TCC - 

GRADUAÇÃO 

  S   EM 

ANADAMENT 

O (TRÊS 

ÚLTIMAS) 

ORIENTAÇÃO 

1- CIBELE KARINE DE OLIVEIRA ARAÚJO 

2- Maria Luisa Nascimento Araújo 

PESQUISA - 

ORIENTAÇÃO DE 

PIBIC 

Orientar PIBIC SIM SEM 

RECURSO 

S 

 2020 e 2021 CONCLUÍDA 

(DA PRIMERA 

EM 

ANADAMENT 

O (DA 

SEGUNDA) 

PROJETO DE PESQUISA ‘EVENTOS DE 

LETRAMENTO ACADÊMICO 

DEFLAGRADOS PELA CADEIA DE 

GÊNEROS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA’ EM 

ANDAMENTO 

PESQUISA – 

EXECUÇÃO DE 

PROJETO 

Realizar pesquisas SIM Recurso do 

MCTI/CNP 

q 

Projeto apoiado 

por meio da 

Chamada 

MCTIC/CNPq Nº 

28/2018 - 

Universal/Faixa 

B - De R$ 0,00 a 

R$ 60.000,00. 

2019 a 2021 CONCLUÍDA 

PROJETO DE PESQUISA ‘GÊNEROS 

TEXTUAIS: ABORDAGENS TEÓRICAS E 

APLICADAS AO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA’ 

PESQUISA – 

EXECUÇÃO DE 

PROJETO 

Realizar pesquisas SIM SEM 

RECURSO 

S 

 2019 a 2021 CONCLUÍDA 

EXTENSÃO 

‘Seminário Dez anos do PPGL/UESPI: 

produzindo conhecimento e formando 

pesquisadores’ 

EXTENSÃO – 

SEMINÁRIO 

Divulgar pesquisas SIM SEM 

RECURSO 

S 

 2021 CONCLUÍDA 
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PROFESSOR: Herasmo Braga de Oliveira Brito 
 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

Evento 

 

Organização do II 

Encontro Regional de 

Letras (03,04,05 de 

Novembro 2021) 

Pesquisa Expansão de 

novos 

conhecimentos 

em torno dos 

estudos 

regionais nas 

Letras 

 SEM 

RECURSO 

 03,04,05 de 

Novembro 
2021) 

EXECUTADO 

Atividades de Ensino: 

A formação docente e as novas 
tecnologias de comunicação e 

informação: as novas práticas 

de ensino-apredizagem da 

linguagem na cultura digital 

Ensino Atividade do 

PIBID 

 PROGRAMA 

FEDERAL 

 2020/2021/2022 EM EXECUÇÃO 

Artigos publicados em 

revistas: 

BRITO, H. B. O.. OS 

PRÓDROMOS DO 

NEORREGIONALISMO 

LITERÁRIO BRASILEIRO A 
PARTIR DE GRANDE SERTÃO: 

Pesquisa Divulgação de 

resultados de 

pesquisas 

 SEM 

RECURSO 

  EXECUTADO 

http://lattes.cnpq.br/2375662030172376


354  

 

VEREDAS, DE GUIMARÃES 

ROSA. MACABÉA- REVISTA 

ELETRONICA DO NETLLI, v. 10, 

p. 140-153, 2021. 

 

 

BRITO, H. B. O.. A 

NARRATIVA E O SENTIDO NA 

ESCRITA HISTORIOGRÁFICA. 

Outros Tempos (Online), v. 18, 
p. 26-40, 2021. 

 
 

BRITO, H. B. O.. Ricoeur e as 
Veredas na Ética. PENSANDO: 

REVISTA DE FILOSOFIA (UFPI) 

, v. 12, p. 127-138, 2021. 

 
 

BRITO, H. B. O.; LIRA, R. R. S. 

. LITERATURA E PINTURA 

NEORREGIONALISTAS: 

DESDOBRAMENTOS POSSÍVEIS. 

LETRAS ESCREVE, v. 11, p. 
115-124, 2021. 

 

. 

BRAGA, Herasmo.. Uma 

conversa com MARIA VALÉRIA 

REZENDE. Revista Desenredos, 

v. 37, p. 05-13, 2021. 

       

 

http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
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Livros Publicados: 

 
BRITO, H. B. O.. ENTRE O 
RISO E A SÁTIRA NA POESIA 
DE LUIZ GAMA. 162. ed. 

TERESINA: EDUFPI, 2021. v. 1. 

 

 
BRITO, H. B. O.. Toda Palavra 

e outros textos críticos. 1. ed. 

Teresina: EDUFPI, 2021. v. 1. 
224p . 

Pesquisa Divulgação de 

resultados de 

pesquisas 

 CONVENIO 

FAPEPI 

 

 

 

 

 

RECURSO 

PRÓPRIO 

   

Capítulos de livros 

publicados: 

 
BRITO, H. B. O.. A 

Configuração da Estética 
Neorregionalista na Produção 

Cinematográfica 

Contemporânea. In: Douglas de 

Sousa; Wanderson Lima. (Org.). 
Literatura, cinema e outras 

artes: teoria, confluências e 

processos de criação. 

1ed.Teresina: Editora Elã, 2021, 
v. 1, p. 91-110. 

Pesquisa Divulgação de 

resultados de 

pesquisas 

 RECURSO 

UEMA 

  EXECUTADO 

http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
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BRITO, H. B. O.. Ecce homo 

fictus: nova tendência na 

literatura brasileira 

contemporânea. In: Émilie 
Geneviève Audigier; José Dino 

Costa Cavalcante; Rafael 

Campos Quevedo.. (Org.). 

Entornos políticos, afetivos e 
outras cercanias literárias. 

1ed.TERESINA: CANCIONEIRO, 

2021, v. 1, p. 225-254. 

    

 

 

RECURSO 
UFMA 

   

Palestras: 

 
A construção do romance 

Porque era eu porque eram 

elas. 2021. (Semana de Letras 

Picos) 
 

O Crítico e a tradição crítica 
brasileira em perspectivas 

teóricas. 2021. (UEMA) 
 

As contribuições formativas da 
crítica de José Guilherme 

Merquior para a Literatura 

Contemporânea. 2021. (IFMA) 
 

A formação e as experiências de 
um escritor. 2021. (UESPI) 

 

A presença da escrita 

Extensão Compartilham 

ento de 

conhecimentos 

e divulgação 

de pesquisas 

atualizadas 

 SEM 

RECURSO 

  
EXECUTADO 

http://lattes.cnpq.br/2375662030172376
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cinematográfica na literatura 

neorregionalista brasileira. 

2021. 
 

Autonomia das personagens no 

desenvolvimento criativo do 

roteiro ao filme em Bacurau 

(2019) de Kleber Mendonça 
Filho e Juliano Dornelles. 2021. 

(Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

(ABRALIC) 
 

Literatura Brasileira 

contemporânea e os seus 

dilemas receptivos. 2021. 

(UEPB). 

       

Participação em 

eventos: 

 
V Simpósio Nacional em Crítica 

Genética e 

Arquivologia.Autonomia das 

personagens no 
desenvolvimento criativo do 

roteiro ao filme em Bacurau 

(2019) de Kleber Mendonça 

Filho e Juliano Dornelles. 2021. 
(Simpósio). 

 

ABRALIC (2021) 

Pesquisa Atualização de 

conhecimento 

e divulgação 

de pesquisas 

 SEM 

RECURSO 

  EXECUTADO 
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Orientações de Pibic: 

 
MARIA VITÓRIA GOMES 

FERREIRA. A CONFIGURAÇÃO 

DA NOVA TENDÊNCIA NA 

LITERATURA CONTEMPORANEA 
ECCE HOMO FICTUS ATRAVÉS 

DAS OBRAS: BOCA DO 

INFERNO DE ANA MIRANDA E 

EM LIBERDADE DE SILVIANO 
SANTIAGO.. Início: 2021. 

Iniciação científica (Graduando 

em Letras - Português) - 

Universidade Estadual do Piauí, 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. (Orientador). 

 

 
MARIANA LIMA DE ARAÚJO. 

MÍMESIS E NARRATIVA NA 
LITERATURA E NO CINEMA: UM 

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE 

A INFLUÊNCIA DO 

REGIONALISMO LITERÁRIO 
NAS PRODUÇÕES DO CINEMA 

CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO 

NA TRILOGIA FÍLMICA DE 
FREDERICO MACHADO: 

EXERCÍCIO DO CAOS (2012), O 

SIGNO DAS TETAS (2015), AS 

ÓRBITAS DA ÁGUA (2017).. 

Início: 2021. Iniciação científica 

(Graduando em Letras - 

Pesquisa Formação de 

novos 

pesquisadores 

 RECURSO 

BOLSA CNPQ 

  EM EXECUÇÃO 
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Português) - Universidade 

Estadual do Piauí, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. 
(Orientador). 

 

 
BRUNA OLIVEIRA ALVES DA 

SILVA. IDENTIDADE 

NARRATIVA E MEMÓRIA NA 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA 
BRASILEIRA NAS PRODUÇÕES 

NEORREGIONALISTAS: 

CARTILHA DO SILÊNCIO DE 

FRANCISCO DANTAS E TORTO 
ARADO DE ITAMAR VIEIRA 

Situação: DEFERIDO. Início: 

2021. Iniciação científica 

(Graduando em Letras - 

Português) - Universidade 
Estadual do Piauí. (Orientador). 

 

 
ABIGAIL DOS SANTOS SALES. O 

NEORREGIONALISMO 
LITERÁRIO BRASILEIRO 

ATRAVÉS DAS 

PROBLEMATIZAÇÕES DO 

ESPAÇO NAS OBRAS 
FORMADORAS DA TETRALOGIA 

CONDENADOS À VIDA (2018), 

DE RAIMUNDO CARRERO.. 

Início: 2021. Iniciação científica 
(Graduando em Letras - 
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Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. (Orientador). 

       

Parecerista ad hoc: 

 

PROPE – UESPI 

 
Periódico: Revista Manuscrítica 
Periódico: Letras de Hoje 

Pesquisa Atividades de 

parecerista 

 SEM 

RECURSO 

  EXECUTADO 

Orientações 

monográficas: 

 
ÉSSICA SABRINA SOUZA 
PEREIRA. A MELANCOLIA 

COMO ELEMENTO DE 

CONFIGURAÇÃO DO 

NEORREGIONALISMO 
BRASILEIRO EM A FILHA DO 

MEIO-QUILO E BEIRA RIO 

BEIRA VIDA DE ASSIS BRASIL. 

2021. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Letras - 

Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 
Brito. 

 

Everaldo Jose dos Santos. 

MIMESIS: UMA ABORDAGEM 
INTERPESOAL CONSTRUIDA 

NAS OBRAS: Quarenta Dias de 

Pesquisa Atividades 

acadêmicas do 

curso 

 
SEM 

RECURSO 

  
EXECUTADO 



361  

 

MARIA VALÉRIA RESENDE e 

Sombra Severa de RAIMUNDO 

CARREIRO. 2021. Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
(Graduação em Letras - 

Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 
Brito. 

 

Jairane Cavalcante. O Desejo 
mimético nas obras 

neorregionalistas: Dora sem véu 

de Ronaldo Correia de Brito e o 

Voo da Guará Vermelha de 
Maria Valéria Rezende. 2021. 

Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Letras - 

Português) - Universidade 
Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 

Brito. 
 

Clareane Leal Morais. O niilismo 
heroico nas obras Minha mãe se 

matou sem dizer adeus e Os 

piores dias de minha vida foram 

todos de Evandro Affonso 
Ferreira. 2021. Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

(Graduação em Letras - 

Português) - Universidade 
Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 

Brito. 

       



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” – DIRCEU I 

 

 

 
VALDENISE MARIA MENDES 

RIBEIRO. A CONSTITUIÇÃO DO 

NEORREGIONALISMO 
LITERÁRIO BRASILEIRO 

ATRAVÉS DA AUTONOMIA DAS 

PERSONAGENS FEMININAS NAS 

OBRAS: Dora sem véu de 
Ronaldo Correia de Brito e 

Quarenta Dias de Maria Valéria 

Rezende.. 2021. Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
(Graduação em Letras - 

Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 
Brito. 

 

JOSINEIDE CARVALHO COSTA. 
A REPRESENTAÇÃO MÍTICA DO 

ESPAÇO-LEMBRANÇA NO 

ROMANCE D?A PEDRA DO 

REINO E O PRÍNCIPE DO 
SANGUE DO VAI-E- VOLTA DE 

ARIANO SUASSUNA. 2021. 

Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Letras - 
Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 

Brito. 
 

DANIELA SOUSA DA ROCHA. A 

MEMÓRIA EM GALILEIA DE 
RONALDO CORREIA DE BRITO 

       



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” – DIRCEU I 

 

 

E EM COIVARA DA MEMÓRIA 

DE FRANCISCO DANTAS.. 2021. 

Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Letras - 

Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. Orientador: 
Herasmo Braga de Oliveira 

Brito. 
 

VITÓRYA KAROLLINE DOS 
SANTOS SOUSA. A 

CONFIGURAÇÃO DA 

AUTONOMIA FEMININA NAS 

OBRAS DO CINEMA 
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

AQUARIUS, DE KLEBER 

MENDONÇA FILHO E BACURAU, 

DE KLEBER MENDONÇA FILHO 
E JULIANO DORNELLES.. 2021. 

Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Letras - 
Português) - Universidade 

Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 

Brito. 

 

 
KAROLINA DE FÁTIMA SANTOS 

SOUSA. A AUTONOMIA DO 
PERSONAGEM: UM ESTUDO 

SOBRE O ROTEIRO DA 

MINISSÉRIE DOIS IRMÃOS.. 

2021. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Letras - 
Português) - Universidade 
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Estadual do Piauí. Orientador: 

Herasmo Braga de Oliveira 

Brito. 

       

 

 

Professor Raimundo Isídio de Sousa 
 

Extensão 

Evento: organizado e coordenado (já certificado) 

“ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA” 

 

Pesquisa desenvolvida em 2021 e em desenvolvimento – está cadastrada na PROP 

“SIMULACROS DISCURSIVOS SOBRE O IDOSO: QUESTÕES SEMIÓTICAS” 

 

 
PROFa. SHIRLEI MARLY ALVES 

 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

Disciplinas na Graduação Ensino Formação Formação dos Sem recursos  Decorrer do ano Executada 
  inicial de licenciandos para    

  professores atuarem como    

   professores e como    

   pesquisadores    
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Disciplina no Mestrado 

Profissional em Letras 

Ensino Formação 

continuada de 

professores 

Aprimoramento das 

habilidades de 

pesquisa dos 

mestrandos. 

Sem recursos  1º semestre de 

2021 

Executada 

PIBIC Pesquisa Formação de 

jovens 

cientistas 

Construção de 

conhecimentos sobre 

a produção de games 

destinados ao Ensino 

de Língua Portuguesa 

Recursos do 

tesouro 

Bolsista: 400,00 1º semestre de 

2021 

Em execução 

Coordenação Administrativa: Formação Aprovação da Recursos do Bolsas: Decorrer do ano Em execução 

institucional do Gestão inicial de proposta institucional tesouro Coordenador   

Programa Residência  professores da UESPI em edital  institucional:   

Pedagógica   da Capes.  1.500,00   

   Aprimoramento da  Docente   

   formação dos  orientador:   

   licenciandos para  1.400.00   

   atuarem como  Preceptor: 765,00   

   professores.  Licenciando   

   Organização de  bolsista: 400,00   

   eventos acadêmicos e     

   publicações.     

Coordenação pedagógica Administrativa: Formação Publicações, Recursos do Bolsas: Decorrer do ano Em execução 

do Mestrado Profissional Gestão continuada de organização do site, tesouro 4 bolsas da Capes   

em Letras  professores organização  para mestrandos   

   protocolar das ações  selecionados   
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   administrativas das 

Turmas 6 e 7, seleção 

de novos docentes, 

criação de normativa 

para publicação de 

dissertações, 

    

Autoria e organização do Extensão Formação Coordenação de Sem recursos  Decorrer do ano Em execução 

Projeto de Extensão  inicial e diversos eventos de    

“Residência Pedagógica”  continuada de formação de    

  professores professores.    

 

 

PROFESSOR: FRANCISCO HERBERT DA SILVA 
 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

PESQUISA PUBLICAÇÃO 

DE CAPÍTULO 

DE LIVRO 

Divulgar 

pesquisa 

realizada 

como aluna 

especial no 

Doutorado 

UFPI referente 

à disciplina de 

PUBLICADA PRÓPRIO R$ 339,00 2021 EXECUTADO 



367  

 

  Pragmática      

 
CURSO 

 
LIBRAS 

INTERMEDIÁ 

RIO; 

Aprimorar o 

conhecimento 

na Língua 

Brasileira de 

Sinais 

Aprovado no curso SEM 

RECURSO 

  
NOVEMBRO 

2020 A 

JANEIRO DE 

2021 

EXECUTADO 

 

 

 

 

PROFESSOR: Lúcia Maria de Sousa Leal Nunes 
 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

Subprojeto de Língua 

Portuguesa, Programa 

Residência Pedagógica, 

em execução. 

Extensão Viabilizar meios 
para que os 
discentes do 
curso de Letras 
Português, a 
partir do 5º 
período, 
construam 
experiências de 
formação no 
âmbito de 

Acreditamos estar 

atingindo nosso 

objetivo maior, o 

qual diz respeito à 

vivência da prática 

docente em escolas 

da Educação 

Básica, atividade 

importante no 

processo de 

fortalecimento da 

Bolsa/ CAPES Bolsa/CAPES Novembro de 

2020 a abril de 

2022 

Executando 
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  escolas da rede 
de Educação 
Básica, de 
modo a 
efetivarem, na 
prática 
pedagógica, a 
didatização dos 
conhecimentos 
da área de 
formação 
acadêmica. 

formação inicial.     
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Evento: Residência 

Pedagógica na  

licenciatura de  

letras/português nos 

Campi Clóvis Moura, 

Poeta Torquato Neto 

e Pibid no Clóvis 

Moura: 

aprendizagens 

decorrentes do 

MóduloI  

Seminário Socializar as 

atividades 

realizadas no 

Módulo I do 

Residência 

Pedagógica 

Compartilhamento 

de experiências 

vivenciadas no 

Módulo I do 

Residência 

Pedagógica. 

Sem recurso Sem recurso 17 e 18 de maio 

de 2021 

Executado 

 

 

 

PROF. JOSÉ WANDERSON LIMA TORRES 
 

 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

NAVEGANDO NA Extensão Formação 

continuada de 

Aprimoramento 

das habilidades de 

Sem recurso  Setembro 

de2020 a 

Concluído 
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POESIA EM 
CANÇÕES: UM 
ENCONTRO 
ENTRE 
LITERATURA E 
MÚSICA 
POPULAR 
BRASILEIRA 

 professores e 

participação 

da 

comunidade 

ensino. 

 

Produção de 

trabalhos 

acadêmicos 

  dezembro 2021  

Disciplina Literatura e 

Estudos Comparados 

no PPGL - UESPI 

Ensino Formação 

continuada de 

professores- 

pesquisadores 

Aprimoramento 

das habilidades de 

ensino. 

 

Produção de 

trabalhos 

acadêmicos 

semestre  1 semestre de 

2021 

Concluído 

 
Organização do livro: 

 

Literatura, cinema e 

outas artes: teoria, 

confluências e processos 

de criação (Editora Elã, 

2021) 

pesquisa Divulgar os 

resultados de 

algumas 

pesquisas de 

estudiosos(as) 

brasileiros(as), 

que vêm 

pensando a 

arte de modo 

Aprimoramento 

das habilidades de 

pesquisa. 

 

Produção de 

trabalhos 

acadêmicos 

Secretária de 

Cultura de 

Teresina 

10.000,00 2021 Concluído/publica 

do 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” – DIRCEU I 

 

 

  expandido, 

seja a partir da 

literatura, 

mídias, 
cinema, seja 

por meio de 

manifestações 

artísticas, 

exposições e 

suas 

composições, 

comportament 

os e circulação 

desses objetos 

e consumos na 

contemporanei 

dade 

     

 
Capítulo do Livro: 

 

Literatura, cinema e 

outas artes: teoria, 

confluências e processos 

de criação (Editora Elã, 

2021) 

pesquisa Divulgar os 

resultados de 

algumas 

pesquisas de 

estudiosos(as) 

brasileiros(as), 

que vêm 

pensando a 

Aprimoramento 

das habilidades de 

pesquisa. 

 

Produção de 

trabalhos 

acadêmicos 

Secretária de 

Cultura de 

Teresina 

10.000,00 2021 Concluído/publica 

do 
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  arte de modo 

expandido, 

seja a partir da 

literatura, 

mídias, 

cinema, seja 

por meio de 

manifestações 

artísticas, 

exposições e 

suas 

composições, 

comportament 

os e circulação 

desses objetos 

e consumos na 

contemporanei 

dade 

     

 
4 artigos publicados: 

 
 

1. 

RODRIGUES 

MASCARENHAS, 

pesquisa Divulgação de 

pesquisa sobre 

Literatura 

Comparada 

Aprimoramento 

das habilidades de 

pesquisa. 

 

Produção de 

trabalhos 

acadêmicos 

Sem recurso  Primeiro 

semestre de 

2021 

Concluído/publica 

do 



373  

 

VILMA ; LIMA 

TORRES, JOSÉ 

WANDERSON . 

IMAGENS 

ARQUETÍPICAS NA 

OBRA DE ERNESTO 

SABATO: UM 

ESTUDO 

COMPARADO ENTRE 

SUA PINTURA E O 

ROMANCE O TÚNEL. 

REVISTA DE LETRAS 

- JUÇARA, v. 4, p. 131- 

149, 2021. 

 

2. 

ROCHA, W. S. ; LIMA, 

Wanderson. . Bichos 

noturnos e pássaros 

agourentos: confluências 

do signo distópico nas 

narrativas de Sombras de 

reis barbudos e Bacurau. 

Leitura, v. 1, p. 297-309, 

2021. 
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3. 

TORRES, JOSÉ 

WANDERSON LIMA; 

ROCHA, WAGNER 

DOS SANTOS . Crônica 

de uma resistência 

anunciada: os traços da 

distopia crítica em 

Bacurau, de Kléber 

Mendonça Filho e 

Juliano Dornelles. 

Revista Gragoatá (UFF), 

v. 26, p. 718-748, 2021. 

 

4. 

PIRES, S. S. ; LIMA, 
Wanderson. . 

ADAPTAÇÃO SOB 

INFLUÊNCIA DOS 

MODOS DE 

PRODUÇÃO: as 

heterogêneas recriações 

de A hora e a vez de 

Augusto Matraga no 

cinema. Revista 

Desenredos, v. 13, p. 

       



375  

 

107-124, 2021.        

        

 

 

 

 

 

 
 

Profa. Ediane Silva Lima 

 
 

II Seminário de Línguas de Sinais: Libras em ação. 

2021 

Não remunerado 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” CURSO: ADMINISTRAÇÃO 
 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 

AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

TIPO DE 

RECURSO** 

VR RECURSO 

FINANCEIRO*** 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL*** 

Curso de extensão 

intitulado “Ferramentas 

Estratégicas de Gestão” 

Curso de 

extensão 

Capacitar 

alunos, 

professores, 

servidores 

(UESPI), e 

comunidade em 

geral, sobre as 

ferramentas de 

gestão 

estratégicas 

para as 

organizações. 

Foram 

ministradas 6 

palestras 

(transmitidas pelo 

YouTube). As 

palestras tiveram 

mais de 45 mil 

visualizações. 

Sem recurso Não se aplica Outubro de 

2021 

Executado 

Curso de extensão 

intitulado o mundo 

empreendedor. Parceria 

UESPI/UAPI/SEBRAE 

Curso de 

extensão 

Capacitar 

alunos, 

professores, 

servidores 

(UESPI), e 

comunidade em 

geral, sobre as 

técnicas, 

ferramentas, 

conceitos, 

Foram 

ministradas 10 

palestras 

(transmitidas pelo 

YouTube). As 

palestras tiveram 

mais de 20 mil 

visualizações. 

Sem recurso Não se aplica Junho de 2021 Executado 
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  práticas e 

experiencias 

relacionados ao 

empreendedoris 

mo 

     

 
Reunião do colegiado de 

curso para tratar da 

aprovação de projetos de 

extensão 

Administrativa: 

Gestão 

Aprovar 

projetos de 

extensão 

Projetos 

aprovados e aptos 

a execução 

Sem recurso Não se aplica Maio/2021 Executado 

 
Reunião do colegiado 

para tratar dos encargos 

docentes de 2020.1 

Administrativa: 

Gestão 

Aprovar os 

encargos 

Encargos 

aprovados 

Sem recurso Não se aplica Janeiro/2021 Executado 

 
Reunião do colegiado 

para tratar dos encargos 

docentes de 2020.2 

Administrativa: 

Gestão 

Aprovar os 

encargos 

Encargos 

aprovados 

Sem recurso Não se aplica Junho/ 2021 Executado 

Reunião do colegiado 

para tratar dos encargos 

docentes de 2021.1 

Administrativa: 

Gestão 

Aprovar os 

encargos 

Encargos 

aprovados 

Sem recurso Não se aplica Outubro/2021 Executado 

Reunião do NDE para 

tratar da reformulação do 

Projeto Pedagógico do 

Curso de Administração 

Administrativa: 

Gestão 

Reformular o 

PPC 

Reformulação do 

PPC ainda em 

discussão 

Sem recurso Não se aplica Outubro, 

novembro e 

dezembro de 

2021 

Paralizado 

Reunião do NDE para 

tratar da reformulação do 

Administrativa: 

Gestão 

Reformular o 

PDI 

PDI reformulado Sem recurso Não se aplica Segundo 

semestre de 

Executado 
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Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional - PDI 

     2021  

Reunião do colegiado 

para tratar de processos 

de reintegração de 

alunos 

Administrativa: 

Gestão 

Análise de 

processos 

Processos 

analisados 

Sem recurso Não se aplica Janeiro, Junho e 

Outubro de 

2021 

Executado 

Reunião do colegiado 

para tratar de processos 

de mudança de nível e 

progressão funcional de 

professores 

Administrativa: 

Pessoal 

Análise de 

processos 

Processos 

analisados 

Sem recurso Não se aplica Primeiro e 

segundo 

semestres de 

2021 

Executado 

Execução do semestre 

letivo 2020.1 

Ensino Executar os 

encargos 

docentes 

Semestre 

realizado 

Sem recurso Não se aplica Janeiro 2021 Executado 

Execução de semestre 

letivo 2020.2 

Ensino Executar os 

encargos 

docentes 

Semestre 

realizado 

Sem recurso Não se aplica Junho 2021 Executado 

Execução do semestre 

letivo 2021.1 

Ensino Executar os 

encargos 

docentes 

Semestre 

realizado 

Sem recurso Não se aplica Novembro 2021 Executado 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 
 

CAMPUS “CLÓVIS MOURA” 
CURSO: DIREITO 

 

 

NOME DAS AÇÕES TIPO DA 
AÇÃO* 

OBJETIVOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

TIPO DE 
RECURSO** 

VR 
RECURS 

O 

FINANCEI 
RO*** 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 
ATUAL*** 

ENSINO REMOTO DO 
PERÍODO 2021.1 

ENSINO AULAS OS ALUNOS 
CURSARAM AS 
DISCIPLINAS VIA 
INTERNET 

SEM 
RECURSO 

 2021 EXECUTADO 

ATENDIMENTO DA 
COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATI 
VA 

Atender as demandas 
dos alunos, professores 
e administrativas 

CONTATO COM OS 
ALUNOS 

SEM 
RECURSO 

 01/01/2021 A 
31/12/2021 

EXECUTADO 

Inauguração do 
CEJUSC UESPI. 
Centro Judiciário de 
Solução de 

Conflitos e Cidadania. 

Em convênio com o 
Tribunal de Justiça 

ENSINO ATENDER A 
COMUNIDADE 

Prática dos 
estudantes. 

SEM 
RECURSO 

 DEZEMBRO 
DE 2021 ATÉ A 

PRESENTE 
DATA 

Em andamento 

A RELEVÂNCIA DA 
MEDIAÇÃO COMO 

PESQUISA Proporcionar atividades 
de pesquisa 

Pesquisa efetuada SEM 
RECURSO 

 AGOSTO 2020 
a AGOSTO DE 

Em andamento 
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MÉTODO DE 
SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS NO 
CONTEXTO ATUAL DE 
PANDEMIA DA COVID- 

19 
Profª. Ivoneide Pereira 

de Alencar 

     2022  

O USO DA MEDIAÇÃO 
NA SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS PELA 

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DO PIAUÍ EM TEMPOS 

DE PANDEMIA DA 
COVID-19 

Profª. Ivoneide Pereira 
de Alencar 

PESQUISA Investigar a mediação 
como instrumento de 
solução de conflitos 
pelo NUSCC-DPE-PI 
em tempos de 
pandemia da covid-19. 
Proporcionar atividades 
de pesquisa 

Pesquisa efetuada SEM 
RECURSO 

 AGOSTO 2020 
a AGOSTO DE 

2022 

Em andamento 

A APLICAÇÃO DA 
MEDIAÇÃO NA 
SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO PIAUÍ 
EM TEMPOS DE 
PANDEMIA DA COVID- 
19 
Profª. Ivoneide Pereira 
de Alencar 

PESQUISA Investigar a mediação 
como instrumento de 
solução de conflitos 
pelo NUPIA-MPPI em 
tempos de pandemia 
da covid-19, 
Proporcionar atividades 
de pesquisa 

Pesquisa efetuada SEM 
RECURSO 

 OUTUBRO 
2021 

a AGOSTO DE 
2023 

Em andamento 
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Grupo de pesquisa 
Estado, Direito e 
Sociedade. 
Prof. WILLAME MAZZA 

PESQUISA Proporcionar atividades 
de pesquisa 

Pesquisa efetuada SEM 
RECURSO 

 2021 Em andamento 

DIREITO EM 
SOCIEDADE: debates 
necessários para 
entender o direito e o 
pensamento crítico em 
sociedade 
Prof. WILLAME MAZZA 

EXTENSÃO Proporcionar atividades 
de extensão 

extensão efetuada SEM 
RECURSO 

 2021 Em andamento 

MINICURSO DE 
MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 
PRODUÇÃO DE 
ARTIGO CIENTÍFICO 
Profª Fabia Kassia Viana 
Buenos Aires 

EXTENSÃO Proporcionar atividades 
de extensão. 
Desenvolver as 
habilidades de 
elaboração de artigos 
científicos em tempos 
de isolamento social 
causado pela pandemia 
do COVID-19. 

EXtensão efetuada SEM 
RECURSO 

 2021 EXECUTADO 

REUNIÕES COM OS 
LÍDERES DAS TURMAS 

ADMINISTRATI 
VA 

MANTER A RELAÇÃO 
COM ALUNOS 
ATRAVÉS DOS 
LÍDERES. DANDO 
CONFORTO E 
ORIENTAÇÕES 
SOBRE AS AÇÕES DA 

CONTATO COM OS 
ALUNOS 

SEM 
RECURSO 

 01/01/2021 A 
31/12/2021 

EXECUTADO 
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  UESPI      

VÁRIAS REUNIÕES 
COM PROFESSORES 

ADMINISTRATI 
VA 

MANTER A RELAÇÃO 
COM O CORPO 
DOCENTE E TRATAR 
SOBRE AS 
ORIENTAÇÕES DA 
UESPI 

CONTATO COM OS 
ALUNOS 

SEM 
RECURSO 

 01/01/2021 A 
31/12/2021 

EXECUTADO 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 

CAMPUS: Campus Clóvis Moura - Curso: Ciências Contábeis 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Ensino Atualização do PPC Coordenação dos trabalhos para 

atualização do PPC docurso e curricularização da 

extensão 

Construção da nova matriz 

curricular e ementas de 

disciplinas 

Sem Recurso Concluído 

Administrativa Processos internos (i) Análise e julgamento de solicitação de 

reintegracao de discentes. 

(ii) Análise e julgamento de solicitação de 

dispensa de disciplinas; 

(iii) Levantamento de alunos em 

situacao de 

vulnerabilidade social 

Reintegração de 

discentes 

Matrícula de alunos 

compendencia 

Levantamento de disciplina sem 

cursar; 

Sem Recurso Concluído 

Administrativa Reuniões doColegiado (i) Discutir assuntos relativos ao 

Curso. 

(ii) Deliberar acoes acerca do funcionamento 

do Curso. 

Atividades do Curso mais 

significativas durante todo 

o ano de 2021. 

Sem Recurso Concluído 

Administrativa Reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante 
(i) Acompanhar aplicacao do Projeto 

Pedagogico doCurso. 

(ii) Analisar propostas de 
realinhamento e alterações do PPC. 

Atualização e realinhamento do 

ProjetoPedagógico do Curso 

(PPC) 

Sem Recurso Concluído 
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Administrativa( 

Gestão) 

Elaboração deEncargos 

Docentes 
(i) Construir quadro contendo 

distribuicao dedisciplinas entre 

seus ministrantes e 

blocos correspondentes; 

(ii) Elaborar horario academico semestral 

comdisciplinas e respectivos 

professores e turnos; 

(iii) Registrar Encargos no 
sistema P r o f e s s o r o n l i n e n o S I G PREG 

(i) Julgar processos de 

reintegracao de discentes. 

 
(ii) Julgar concessao de 

crédito aos discentes; 

Levantamento de alunos em 

situação devulnerabilidade 

social; 

Sem Recurso Concluído 



 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 

DIREÇÃO - CAMPUS “CLÓVIS MOURA” 
 

NOME 
DAS 

AÇÕES 

TIPO DA AÇÃO* OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS TIPO DE 
RECURSO** 

VR RECURSO 
FINANCEIRO** 

* 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 
ATUAL*** 

Gestão Elaboração do PDI 
2022/2026 

Parametrização e registro das 
necessidades de ensino, pesquisa, 
extensão e infraestrutura do 
Campus Clovis Moura. 

Mapeamento de nossas 
necessidades: Em 
infraestrutura, tecnológica e 
acadêmica. Quantitativos de 
novos professores, técnicos e 
demanda por novos espaços 
pedagógicos. Reforma e 
ampliação do nosso campus 
CCM. 

Não se 
aplica 

Sem 
necessidade 

04/2021 
A 

09/2021 

concluído 

Gestão Diversas Reuniões do 
Conselho de Campus - 
CCM 

Cumprir o que regulamenta do 
Regimento Geral das IES, e da 
celeridade aos trâmites dos 
processos no Campus CCM 

Os processos tramitaram de 
forma eficiente eficaz com a 
participação dos conselheiros 

Não se 
aplica 

Sem 
necessidade 

02/2021 
a 

11/2021 

concluído 

Gestão Apoio as coordenações 
na Reformulação dos 
seus PPC 

Colaborar com as coordenações no 
desenvolvimento de seus PPCs 

Algumas coordenações 
concluíram os seus PPC’s 
dentro do prazo estabelecido 
pela PREG/DAP 

Não se 
aplica 

Sem 
necessidade 

05/2021 
a 

12/2021 

concluído 

Gestão Ação Social /Centro de 
aplicação da vacina 
contra a COVID-19 

Colaboração em parceria com a 
Fundação Municipal de Saúde, 
sendo um centro de aplicação de 
vacinas contra a convid-19 

Mais de 6.920 pessoas foram 
vacinas contra a Covid-19, 
(trabalhadores da saúde, 
população em geral, adultos e 
adolescentes). com 
atendimento dentro do campus 
Clóvis Moura. 

Não se 
aplica 

Sem 
necessidade 

08/2021 
A 

11/2021 

concluído 
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Gestão Aplicação de provas de 

concursos pelo NUCEPI, 
ENEM e Banco do Brasil. 

Colocar a UESPI, como uma 
instituição que se dispõe a 
colaborar com a comunidade, 
através da Prestação de Serviço. 

A comunidade que fez uso do 
espaço físico da UESPI para 
suas demandas operacionais. 

Não se 
aplica 

Não se aplica 2021 concluído 

Gestão Conserto e manutenção 
dos transformadores do 
Campus 

Melhorar significativamente a 
distribuição da energia dentro do 
Campus Clóvis Moura. Na Unidade 
CCM tem dois transformadores, 
um estava danificado sem ser 
utilizado. 

Eficiência operacional na 
qualidade da distribuição da 
energia no campus. Redução 
dos riscos. Redução em perdas 
por equipamentos danificados 
pela instabilidade da energia. 
Os dois voltaram a funcionar 

Suprimento 
de fundos 

7.500,00 03/2021 
a 

07/2021 

concluído 

Administ 
ração. 
 
(gestão) 

Atualização e 
Manutenção dos 
Extintores de incêndios 
do Campus 

Garantir a segurança nessa área 
dentro Campus Clóvis Moura 

Proteção dos acadêmicos, 
professores, e técnicos e 
comunidade que em acesso ao 
campus. Evitar trabalhar sem 
itens adequados de segurança 

Suprimento 
de fundos 

2.701,00 2021 concluído 

Administ 
ração. 
(gestão) 

Dedetização pragas e 
insetos de forma geral. 
Sanitização do campus 

Garantir a segurança nessa área 
dentro Campus Clóvis Moura 

Melhoria de condições de 
trabalho para nossos alunos, 
servidores, professores e 
comunidade. 

Suprimento 
de fundos 

2.450,00 2021 concluído 

Administ 
rativa 

 
(Gestão) 

Compras de diversos 
Materiais de construção, 
entre eles: telhas, tintas, 
massa corrida, 
argamassa, cimento, 
areia, seixo, cerâmicas, 
portas, sanitários etc. 

Realização de serviços de reparos e 
manutenção da Unidade 
Universitária: Proporcionar 
ambientes adequados e em boas 
condições físicas e de segurança 
para realização das atividades 
propostas. Funcionamento 
satisfatório do Campus Clóvis 
Moura 

Reformas, reparos melhorias e 
consertos dos diversos 
ambientes (salas de aulas e 
espaços administrativos) 
Garantir a manutenção básica 
da unidade universitária para o 
seu pleno funcionamento. 

Suprimento 
de fundos 

20.492,00 2021 concluído 

Administ 
rativa 

Compras de material 
elétricos: lâmpadas, 
refletores, fios, cabos, 

Proporcionar ambientesadequados 
e em boas condições físicas e de 
segurança pararealização das 

Reformas, reparos melhorias e 
consertos dos diversos 
ambientes (salas de aulas e 

Suprimento 
de fundos 

9.662,00 2021 concluído 
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(Gestão) extensões, e tomadas e 

substituição de peças 
para os 
arcondicionados. Etc 

atividadespropostas. espaços administrativos. 

Melhoria do sistema de 
iluminação e a climatização dos 
ambientes internos da IES 

    

Administ 
rativa 
 
(Gestão) 

Realização de serviços 
remoção de entulhos, 
árvores e capinas no 
campus CCM. 

Garantir a manutenção básica da 
unidade universitária para o seu 
pleno funcionamento. 

Funcionamento satisfatório do 
Campus ClóvisMoura 

Suprimento 
de fundos 

4.057,00 2021 CONCLUÍDO 

Administ 
rativa 
 
(Gestão) 

Serviços de substituição 
de vários forros de gesso 
e PVC. 

Proporcionar ambientes adequado 
e em boas condições físicas e de 
segurança pararealização das 
atividades administrativas e 
pedagógicas. 

Várias salas de aulas tiveram os 
forros substituídos e alguns 
espaços administrativos. 

Suprimento 
de fundos 

21.779,00 2021 concluído 

Administ 
rativa 
 
(Gestão) 

Adequação das salas 7 e 
8, para ser o CEJUSC- 
CCM, gastos com 
material de construção, 
elétrico, forro, portas, 
porcelanatos, pintura 
etc. 

Adaptar duas salas que eram de 
aulas para outra realidade, ser um 
espaço de mediação de conflitos 
(CEJUSC), com um projeto feito 
pelo DENG. De acordo com Termo 
de Parceria entre a UESPI e o 
Tribunal de Justiça. 

Em 10/12/2021 foi feito a 
inauguração Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, no Campus 
"Clóvis Moura" CEJUSC. O 1° 
em IES pública do Piauí. 

Suprimento 
de fundos 

35.612,00 10/2021 
A 

12/2021 

concluído 

Administ 
rativa 
 
(Gestão) 

Serviços de manutenção 
e consertos em 
computadores, 
impressoras, 
estabilizadores, 
nobreak, e outros 
hardware. Aquisição de 
materiais de uso e 
consumo (material de 
expediente). 

Aquisição de materiais necessários 
para o bom funcionamento dos 
serviços         prestados pelas 
coordenação e direção do campus, 
e manutenção dos equipamentos 
administrativos. Assegurar a 
manutenção dos equipamentos de 
informática de uso constante pelos 
vários setores administrativos e 
pedagógico do CCM. 

Melhoria no serviço da Gestão e 
administrativo. Atendimento de 
boa qualidade dos serviços 
prestados. Garantir uma maior 
durabilidade e reutilização dos 
equipamentos e melhorar o 
funcionamento dos 
equipamentos. 

Suprimento 
de fundos 

9.747,00 2021 concluído 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 
 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

 

AÇÕES 

 

OBJETIVOS. 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

Reunião com 

professores do curso 

Apresentar as demandas para 

2021.1 e organizar horários 

 
Satisfatório 

 
- 

 
Março de 2021 

Executado 

 
Contado com as 

empresas 

 
Alocar acadêmicos para 

estágios obrigatórios 

 

Satisfatório 

 
 

- 

 

Março 2021 

 

Executado 

 
 
Reuniões do colegiado 

de curso 

 

 
Informações gerais 

 
 

Participação de todos os 

membros 

 
 

- 

 

 
Maio de 2021 

 

Executado 

 

Curso online sobre 

inteligência emocional 

Fomentar o papel 

empreendedor dos 

acadêmicos 

 
Satisfatório 

 
- 

 
Maio de 2021 

Executado 
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Participação nas 

reuniões do conselho 

de Campus 

 

Socializar informações e 

discutir problemas da UESPI 

 
Solucionar problemas 

 
- 

 
Junho 2021 

Executado 

Reunião com 

professores 

 
Socializar informações 

 
Encargos resolvidos 

 
- 

 
Junho de 2021 

Executado 

Orientação de 

monitores 

Formação de recursos 

humanos 

 
06 alunos beneficiados 

 
UESPI 

 
Novembro 2021 

Executado 

 

VIII Semana do 
Administrador 

Demonstrar a importância do 

Administrador no cenário 

mercadológico 

 
300 alunos beneficiados 

 
- 

 

De 23 a 25 de 

novembro de 2021 

Executado 

Reunião com 

professores 

 
Socializar informações 

 
Encargos solucionados 

 
- 

 
Dezembro de 2021 

Executado 

Reunião do colegiado 

de curso para as 

demandas do curso 

 

Solucionar problemas 

referentes ao curso 

 
Problemas resolvidos 

 
- 

 
Janeiro de 2022 

Executado 

 

 

Prof Wilsomar Pessoa Nunes 
Coordenador(a) do Curso de Bacharelado em Administração 

UESPI Campus Dra. Josefina Demes / Floriano 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Dra. Josefina Demes 

SETOR: Curso de História 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 
DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Regencia 

disciplinas 

de Lecionar as disciplinas 

curso. 

do Disciplinas ministradas. Sem 

Recurso 

Nenhum. 2021-2022 Concluidas. 

Ensino 0rientacao 

trabalhos 

conclusao 

curso 

de 

de 

de 

0rientar a escrita do TCC Construcao de capitulos e 

defesa de TCC 

Sem 

Recurso 

Nenhum. 2021-2022 Alguns concluiram a defesa 

e outros ainda nao. 

Ensino Participacao 

Banca 

Monografia 

Tese 

em 

de 

e 

Avaliara trabalhos 

Conclusao de Curso 

Graduacao e Doutorado 

de 

de 

Trabalhos defendidos. Sem 

Recurso 

Nenhum 2022 Concluido 

Ensino 0rientacao 

monitoria 

de Auxiliar os bolsistas 

tutoria das disciplinas. 

na Disciplinas com monitores. Sem 

Recurso 

Bolsas 

UESPI 

da 2021 Concluidas. 
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Extensao Projeto PIBEU: 

ESTUD0S  E 

DEBATES EM 

C0TIDIAN0, 

LITERATURA  E 

HIST0RIA:  0 

J0RNAL 0 

P0PULAR C0M0 

F0NTE 

PRIMARIA 

Digitalizacao e divulgacao 

do Jornal 0 Popular com a 

comunidade florianense. 

Trabalhar nas lives recortes 

e transcricoes do jornal que 

remetam ao inicio da 

fundacao da cidade; 

Trabalhar nas lives recortes 

e transcricoes do jornal que 

remetam a aspectos da 

literatura, do cotidiano 

Transcricao e organizacao 

de tabelas tematicas para 

consultar o Jornal 0 Popular 

Divulgacao do Jornal com a 

comunidade Florianense 

Emenda Nenhum 2021-2022 Concluido 

Extensao DIAL0G0S 

PAGU: Mulheres, 

Memoria e 

Sociedade em 

perspectivas 

historicas  e 

relacoes de 

genero 

Curso com o objetivo de 

promover a capacitacao do 

publico discente na 

utilizacao de conceitos para 

analises de fontes e fatos 

cujo protagonismo feminino 

e central, sem prejuizo da 

extensao informativa de 

alcance comunitario acerca 

de leis, orgao de protecao e 

de atendimento a saude 

das mulheres. 

Modulos ministrados sobre 

a tematica de genero em 

diferentes perspectivas. 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021-2022 Em andamento. 
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Extensao Dialogos 

Contemporaneos 

Ano II 

Contribuir com a formacao 

politica de estudantes, 

professores (as) e 

funcionarios (as) de 

instituicoes educacionais 

das redes municipal, 

estadual e federal de 

ensino, bem como de 

sujeitos que atuam em 

organizacoes da sociedade 

civil e movimentos sociais, 

no ambito da cidade de 

Floriano. 

Formacao social dos 

estudantes e comunidades 

externa a instituicao em 

temas caros a leitura do 

mundo atual. 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021 Concluido 

Extensao Colaboracao no 

Programa de 

Extensao: 

â€œVELH0 

M0NGE: 

RECUPERACA0, 

PRESERVACA0 

E 

DISP0NIBILIZAC 

A0 DE F0NTES 

PRIMARIAS 

PIAUIENSESâ€• 

0rganizacao do acervo 

hemerografico do Piaui 

Artigos Publicados em 

periodicos nacionais e 

internacionais 

Aprovacao de projetos de 

iniciacao cientifica e Pibeu 

Digitalizacao de acervos 

hemerograficos 

Sem 

Recurso 

Nenhum Fluxo continuo Em andamento 
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Extensao Historiadores 

comentam 

classicos da 

historiografia 

brasileira. 

Estimular a leitura de obras 

que tratam sobre a formacao 

brasileira em suas multiplas 

dimensoes: social, cultural, 

politica e 

economica 

Formacao continuada dos 

discentes. 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021 Concluido 

Extensao I Ciclo de 

Debates Historia, 

Territorialidades 

e  populacoes 

sertanejas 

Articulacao intercampi entre 

professores e estudantes 

dos cursos de licenciatura 

em Historia dos campis de 

Sao Raimundo Nonato, 

0eiras, Floriano e Parnaiba 

para construcao de um 

debate em torno da 

questao das 

territorialidades sertanejas. 

Consolidacao de estudos 

acerca da problematica da 

territorialidade para fins de 

organizacao de uma 

proposta de mestrado 

intercampi em Historia dos 

sertoes. 

Sem 

Recurso 

Nenhum. 2021 Concluido 

Extensao Metodologia  do 

Ensino  de 

Historia: 

0limpiada 

Nacional em 

Historia do Brasil. 

Formacao continuada de 

docentes em Historia 

Discussao sobre 

metodologias e usos de 

fontes historicas em sala de 

aula a partir da proposta da 

0limpiada nacional em 

Historia do Brasil. 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2022 Em andamento 
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Extensao 0rganizacao do I 

Coloquio 

Internacional " os 

indios na 

Historia" 

Anpuh-Piaui 

Promover debate sobre a 

presenca indigena no 

Nordeste. Debate que se 

ampara na Lei nÂº 11.645, 

que altera a Lei nÂº 9.394, 

de 20 de dezembro de 

1996, modificada pela Lei 

nÂº 10.639, de 9 de janeiro 

de 2003, que estabelece as 

diretrizes e bases da 

educacao nacional, para 

incluir no curriculo oficial da 

Apresentacao de trabalhos; 

minicursos e palestras 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021 Concluido 

Pesquisa Projeto:  Vidas 

negras importam: 

movimentos 

sociais e  luta 

antirracista   no 

municipio de 

Floriano - PI 

Analisar a construcao da 

luta antirracista no municipio 

de Floriano - PI a partir da 

atuacao dos movimentos 

sociais negros. 

Em andamento. Sem 

Recurso 

Nenhum 2021-2022 Em andamento 

Pesquisa Publicacoes: 

artigos, capitulos 

de   livros   e   em 

anais de eventos 

Publicizar conhecimento 

produzido 

Producao de artigos, 

capitulos de livros e 

resumos expandidos 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021 e 2022 Concluido 
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Pesquisa Projeto de 

pesquisa: GUIA 

DE F0NTES 

PARA  A 

HIST0RIA 

INDIGENA N0 

PIAUI 

(1822-1889) 

0rganizacao de fontes 

sobre a historia indigena no 

Piaui 

Publicacao em eventos e 

artigos 

Sem 

Recurso 

Nehum 2019-2021 Concluido 

Pesquisa 0rientacao de 

Bolsista de I.C 

0rientar os alunos na 

iniciacao a pesquisa. 

Trabalhos   publicados   em 

anais de eventos. 

Sem 

Recurso 

Nenhum. 2021 Em andamento. 

Pesquisa Projeto: 

Patrimonio 

Cultural no Piaui 

(1937 - 2015) 

0bjetiva analisar de que 

maneira os diferentes 

regimes de representacao 

em que funciona (ou 

funcionou)     a     categoria 

?patrimonio? no Piaui pode 

constituir determinados 

objetos como tal, 

evidenciando o seu carater 

tanto imaginario quanto 

institucional e, com ele, os 

seus   sentidos   no   tempo 

presente. 

Caracterizacao e analise da 

historicidade das politicas 

de memoria do patrimonio e 

os impactos das mudancas 

historicas na concepcao de 

patrimonio e salvaguarda ao 

longo dos anos, sobre os 

individuos direta e 

indiretamente inseridos na 

area de influencia dos bens 

protegidos no Piaui. 

Sem 

Recurso 

Nenhum. 2021-2022 Em andamento 
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Pesquisa Pibic: Juventudes 

e politicas dos 

corpos no Brasil 

durante a 

Ditadura Civil- 

Militar. 

Pesquisar sobre as diversas 

experiencias do corpo, da 

juventude e do genero 

durante as decadas de 1960 

e 1970 no Brasil, abordando 

o papel da flexibilizacao das 

identidades e do uso politico 

e micropolitica que os 

sujeitos daquelas 

decadas o fizeram. 

Artigos apresentado em 

congressos como forma de 

comunicar os resultados da 

pesquisa. 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2020-2021 Concluido 

Pesquisa PIBIC: A GRIPE 

ESPANH0LA N0 

PIAUI: RELAT0S 

N0 J0RNAL 0 

P0PULAR 

(1918-1920) 

Analisar as noticias e 

outros tipos de informacoes 

e propagandas veiculadas 

no jornal 0 Popular acerca 

da gripe espanhola no 

Piaui. 

Analise parciais do Jornal. Sem 

Recurso 

Nenhum 2021-2022 Em desenvolvimento 

Pesquisa Pesquisa: 

Juventudes em 

transito: praticas 

juvenis, 

identidades, 

genero  e 

corporalidades 

nos anos 1970. 

Pesquisar sobre as diversas 

experiencias do corpo, da 

juventude e do genero 

durante as decadas de 1960 

e 1970 no Brasil, abordando 

o papel da flexibilizacao das 

identidades e do uso politico 

e micropolitica que os 

sujeitos daquelas 

decadas o fizeram. 

 
Artigos apresentado em 

congressos como forma de 

comunicar os resultados da 

pesquisa. 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021 Concluido 
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Pesquisa Colaboracao  no 

projeto: 

"HIST0RIA D0S 

SERT0ES 

N0RTE   E 

MEI0-N0RTE DA 

AMERICA 

P0RTUGUESA: 

LEVANTAMENT 

0 DE F0NTES E 

DE 

BIBLI0GRAFIA 

ESPECIALIZADA 

0rganizacao de fontes e 

bibliografia sobre a historia 

dos sertoes do Piaui entre 

os seculos XVIII e XIX 

0rganizacao parcial dos 

dados 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021-2022 Em andamento 

Pesquisa Coordenacao de 

mesas e 

Simposios 

Tematicos em 

eventos 

nacionais  e 

regionais 

Participacao em eventos Difusao de conhecimento 

cientifico 

Sem 

Recurso 

Nenhum 2021 e 2022 Concluidos 
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Aquisicao de 

materiais para o 

Laboratorio de 

Ensino, pesquisa 

e extensao em 

Historia 

- Constituir um espaco para 

receber acervos de fontes 

para o desenvolvimento de 

pesquisas a serem 

realizadas por alunos e 

professores do Curso de 

Licenciatura em Historia. 

2 - Desenvolver projetos de 

extensao. 

3- Desenvolver projetos de 

ensino. 

Implementacao do 

Laboratorio em 2021. 

Emenda 50 mil reais 2020-2021 Concluido 

Administrativa( 

Pessoal) 

Reformulacao do 

PPC do curso de 

acordo com o 

que foi solicitado 

pela PREG 

Renovar o PPC do curso de 

acordo com ao exigido pela 

DCN formacao de 2019. 

Reestruturacao  curricular 

de acordo  com os 

parametros legais; 

0rganizacao do curriculo de 

acordo com as exigencias 

do perfil do nosso alunado; 

Atendimento as exigencias 

do Conselho Estadual de 

Educacao quanto as 

disciplinas exigidas. 

Emenda Nenhum. 2021-2022 Aguardando aprovacao do 

Cepex e liberacao da PREG. 

Administrativa( 

Pessoal) 

0rganizar a 

execucao do 

ENADE   para   o 

curso de Historia 

0rganizacao dos alunos 

para a prova do ENADE 

Realizacao da prova pelos 

alunos. 

Sem 

Recurso 

Sem 2021-2022 Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reuniao com a 

Comissao de 

Curricularizacao 

das extensoes. 

Implementar as ACEs nos 

novos PPCs dos cursos da 

UESPI. 

Producao         de         uma 

resolucao para  a 

curricularizacao  das 

extensoes. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso. 2021 Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Reuniao com a 

PREG para 

reformulacao dos 

PPCs 

Reformular os PPCs Reformulacao dos PPCs Sem 

Recurso 

Sem recurso. 2021 Concluido. 

Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes com o 

colegiado, NDE e 

Conselho de 

Campus 

Cumprir obrigacoes do 

cargo. 

Discussoes das pautas 

propostas. 

Sem 

Recurso 

Nenhum. 2021-2022. Concluido para o periodo. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Possidônio Queiroz 

SETOR: Direção de Unidade 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Manutencao 

Predial 

Manutencao Predial recomposicao dos materiais 

do almoxarifado; quitacao 

dos debitos junto a 

Construfacil; 

conserto do portao principal 

de entrada do Campus; 

manutencao dos extintores 

de 

incendio     (dois     de     po 

quimico e um de agua); 

poda das arvores 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 8.000,00 novembro/2021 concluido 

Ensino Manutencao 

Predial 

Manutencao Predial pintura interna das salas 

(parede e forro), persianas 

das salas da coordenacao 

e dos 

professores 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 8.000,00 julho/2021 concluido 

Ensino Acompanhament 

o das Atividades 

Remotas 

0brigacao regimental 0brigacao regimental Sem 

Recurso 

nao se aplica janeiro-dezembro 

/2021 

em processo 
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Ensino Articulacao para 

criacao de dois 

cursos de 

Especializacao 

Lato Sensu 

0fertar cursos de 

Especializacao Lato Sensu 

no ambito do Campus 

Professor Possidonio 

Queiroz 

Criados e em 

funcionamento os cursos 

de Especializacao em 

Direitos Humanos e 

Movimentos Sociais e em 

Educacao, Culturas e 

Regionalidades 

Sem 

Recurso 

nao se aplica marco/2021 em processo 

Extensao Realizacao do 

Congresso 

Afro-brasileiro do 

Centro-Sul do 

Piaui 

Promocao de evento 

academico 

Discussao de temas ligados 

a promocao da igualdade 

racial 

Sem 

Recurso 

nao se aplica setembro/2021 concluido 

Extensao Realizacao do II 

Congresso 

Virtual do 

Campus 

Professor 

Possidonio 

Queiroz 

Promocao de evento 

academico 

Participacao da 

Comunidade 

Sem 

Recurso 

nao se aplica junho/2021 concluido 

Extensao Aprovacao da 

Politica de 

Egressos do 

Campus 

Professor 

Possidonio 

Queiroz 

Politica de Egressos do 

Campus Professor 

Possidonio Queiroz 

Em processo Sem 

Recurso 

Nao se aplica agosto/2021 Em processo 
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Extensao Realizacao do II 

Congresso 

Regional de 

Letras 

Promocao de evento 

academico 

Participacao da 

Comunidade 

Sem 

Recurso 

nao se aplica novembro/2021 concluido 

Pesquisa Aprovacao do 

Regulamento do 

Projeto MEU 

TCC 

Publicar os trabalhos de 

Conclusao de curso do 

estudantes do campus 

Em processo Sem 

Recurso 

nao se aplica agosto/2021 em processo 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Reforma da 

passarela do 

campus atual; 

instalacao  de 

cortinas nas 

janelas do setor 

administrativo 

Manutencao predial; 

Padronizacao Estetica e 

protecao do sol 

Nao se aplica Suprimento 

de Fundos 

R$ 8.000,00 marco/2021 concluido 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Manutencao 

Predial 

Manutencao Predial conserto de janelas(10); 

forro  das   salas 

administrativas  (direcao, 

secretaria e sala dos 

professores) / pintura da 

coordenacao; conserto do 

banheiro dos estudantes; 

limpeza 

dos aparelhos de 

ar-condicionado 

(administrativo); poda das 

arvores 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 8.000,00 junho/2021 concluido 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

reforma da sala 

dos professores 

Manutencao predial reforma da sala dos 

professores 

Suprimento 

de Fundos 

R$ 8.000,00 agosto/2021 concluido 
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Articulacao para 

aquisicao de 

equipamentos e 

mobiliario para o 

novo Campus 

Viabilizar a aquisicao de 

equipamentos e mobiliario 

para o novo campus 

A lista de equipamentos e 

mobiliario foi enviada a 

PRAD em setembro de 

2020. Desde entao, a 

Administracao Superior esta 

tentando viabilizar junto ao 

Governo do Estado 

a aquisicao. 

Sem 

Recurso 

Nao se aplica setembro/2020-d 

ezembro/2021 

em processo 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Recebimento do 

Memorial 24 de 

Janeiro 

Cessao de espaco para a 

Comunidade Academica e 

Sociedade Civil promover 

eventos e 

projetos culturais e 

educativos 

Em processo Sem 

Recurso 

nao se aplica agosto/2021 concluido 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Articulacao para 

viabilizacao de 

licitacao do Bloco 

III do Novo 

Campus 

Reunir a documentacao 

necessaria junto a cartorios 

e orgaos fundiarios 

municipais a fim de 

juntar a documentacao 

necessaria para a licitacao 

da obra do Bloco III do 

Novo Campus 

Apesar dos esforcos, o 

prazo de licitacao junto ao 

FNDE nao foi alcancado em 

2021 

Sem 

Recurso 

nao se aplica junho/2021 concluido 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Acompanhament 

o das 0bras do 

Novo Campus 

Acompanhar 

semanalmente    o 

andamento das obras do 

novo Campus e  relatar 

qualquer atraso  para a 

Fiscal responsavel 

As obras tiveram um avanco 

significativo ao longo de 

2021 e a inauguracao esta 

prevista para 2022 

Sem 

Recurso 

nao se aplica janeiro-dezembro 

/2021 

em processo 
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Registro de 

imovel para 

alocacao de 

postes de 

energia eletrica 

no novo Campus 

Registro do nome da rua do 

novo campus e atuacao 

junto a prefeitura para 

viabilizacao de 

documentos      necessarios 

para a instalacao de postes 

A documentacao foi 

fornecida e os postes 

instalados 

Sem 

Recurso 

nao se aplica junho/2021 concluido 

Administrativa( 

Pessoal) 

Articulacao ativa 

para a vacinacao 

dos docentes e 

servidores 

Garantir a vacinacao de 

docentes e servidores contra 

a C0VID-19 

todos e todas foram 

vacinados 

Sem 

Recurso 

nao se aplica junho/2021 concluido 

Administrativa( 

Pessoal) 

Realizacao de 

Assembleias 

Gerais do 

Campus 

Promover o debate de temas 

pertinentes ao Campus com 

toda a 

comunidade 

Discussao e 

encaminhamentos do 

temas discutidos 

Sem 

Recurso 

nao se aplica janeiro-maio-sete 

mbro/2021 

concluido 

Administrativa( 

Pessoal) 

Articulacao para 

contratacao de 

funcionario 

terceirizado  da 

Limpel (vigia) 

ferista 

Garantir o direito a ferias 

dos vigilantes terceirizados 

da Limpel 

0 funcionario foi contrato 

em dezembro 

Sem 

Recurso 

nao se aplica setembro/2021 concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Planejamento 

para execucao 

democratica das 

Emendas 

Parlamentares 

0ferecer igualitariamente 

entre cursos e estudantes a 

possibilidade de definir os 

materiais 

permanentes      a      serem 

adquiridos atraves das 

Emendas Parlamentares 

A divisao foi igualitaria, mas 

as emendas ainda nao 

foram executadas 

Emenda Emendas 

Parlamentares: 

Deputada 

Teresa Britto (R$ 

50.000,00) e 

Deputado B. Sa 

(R$ 62.000,00). 

fevereiro/2021 em processo 
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Administrativa( 

Gestao) 

Recomposicao 

dos Materiais de 

Consumo/Limpez 

a do 

Almoxarifado 

Recomposicao dos 

Materiais de 

Consumo/Limpeza do 

Almoxarifado 

nao se aplica Suprimento 

de Fundos 

R$ 8.000,00 maio/2021 concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Articulacao para 

a Criacao  e 

Regulamentacao 

do  Conselho 

Curador  do 

Memorial 24 de 

Janeiro 

Democratizacao da tomada 

de decisoes referentes a 

programacao e 

administracao do 

Memorial 24 de Janeiro 

Indicacao de nomes para o 

conselho curador 

Sem 

Recurso 

nao se aplica novembro-dezem 

bro/2021 

concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Producao de Guia 

de Gestao para 

Direcao e 

Coordenacoes de 

curso 

Auxiliar na promocao de 

efetividade  nos 

procedimentos 

administrativos e  na 

sucessao nos 

cargos/ funcoes do Campus 

nao se aplica Sem 

Recurso 

nao se aplica julho/2021 concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Producao         do 

Relatorio de 

avaliacao 2019 

da CPAI 

Documento Institucional Documento Institucional Sem 

Recurso 

nao se aplica setembro/2021 concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Realizacao de 

Consulta Publica 

para a definicao 

dos novos cursos 

a serem 

ofertados pelo 

Campus 

Inserir a Sociedade Civil na 

escolha dos novos cursos a 

serem ofertados pelo 

Campus 

A comunidade escolheu os 

cursos de Ciencias Sociais 

(Licenciatura) e Psicologia 

(Bacharelado) 

Sem 

Recurso 

nao se aplica junho/2021 concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Participacao no 

Comite de 

Gestores 

Estaduais no 

ambito do 

Territorio do Vale 

do Caninde - 

SEPLAN 

Participar das discussoes 

de planejamento do Estado 

para o Territorio do Vale 

do Caninde. 

Em processo Sem 

Recurso 

Nao se aplica dezembro/2021 Em processo 

Administrativa( 

Gestao) 

Producao e 

Divulgacao       de 

Caderno de 

Atividades do 

Campus do ano 

de 2021 

Divulgar as acoes, eventos 

e projetos anuais do 

Campus Professor 

Possidonio Queiroz, dos 

Cursos de Graduacao 

Ciencia da Comunidade 

Academica dos projetos e 

eventos do Campus e 

Cursos 

Sem 

Recurso 

nao se aplica janeiro/2021 concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Consolidacao do 

PDI junto com a 

Comissao Local 

do Campus 

Documento Institucional Documento Institucional Sem 

Recurso 

nao se aplica setembro/2021 concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Articulacao para 

a Criacao do 

Periodico 

Eletronico do 

Campus 

Criar um periodico eletronico

 para a 

publicacao de trabalhos da 

Comunidade Academica 

Criado o periodico e a 

Comissao Editorial. 

Sem 

Recurso 

nao se aplica fevereiro/2021 em processo 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO QUEIROZ 
 

 

 
 

RELATÓRIO DE AÇÕES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021 

 
 

COORDENAÇÃO DE HISTÓRIA DO CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO QUEIROZ 

Profa: Gabriela Berthou de Almeida 

Coordenadora do Curso desde maio de 2021 

Observação: as atividades relacionadas a matrícula, reintegração, dispensa de disciplina, entre outras, não foram listadas na tabela a seguir. No 

entanto, fizeram parte das ações da coordenação ao longo de 2021. 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSOS 

FINANCEIR 

OS 

PERÍODO 

DE 

REALIZA 

ÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Melhoraria e incentivo 

a formalização da 

comunicação dos/as 

- Criar um grupo com todos os e- 

mails institucionais dos/as 

discentes regularmente 

- Grupo de e-mail criado e 

ampliação do uso dos e-mails 

institucionais por parte dos/as 

Não se aplica Maio de 

2021 

Concluído 
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discentes com a 

Coordenação de Curso 

e com a Secretaria 

Acadêmica do Campus. 

matriculados/as no curso de 

História. 

- Estimular o uso dos e-mails 

institucionais. 

- Compartilhar informações sobre 

período de matrícula, 

reintegração, editais, etc através 

do grupo de e-mails. 

estudantes no âmbito do Curso 

de História. 

   

Contratação de 

professor/a substituto/a 

para a vaga da 

professora Pedrina 

Nunes, afastada para 

realização do 

Doutorado em História 

na UFMA. 

Em continuidade com as ações da 

coordenação anterior e com o 

apoio da direção de Campus, 

garantir a inclusão da vaga para 

professor/a substituto/a para o 

curso de História/Oeiras no 

processo seletivo feito pela 

instituição. 

- Contratação do professor 

substituto em novembro de 2021 

e diminuição das disciplinas 

descobertas no curso. 

Não se aplica Maio a 

novembro 

de 2021. 

Concluído 
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Enade 2021 - Inscrever os/as estudantes 

habilitados no Enade 2021 

(concluintes e ingressantes); 

- Com o auxílio do servidor 

técnico Dhonis Francisco, 

contactar todos/as estudantes 

inscritos. 

- Criação de um grupo de e-mail 

específico para divulgar 

informações sobre o Enade. 

- Criação de grupo de WhatsApp 

específico para orientação dos/as 

estudantes concluintes acerca do 

preenchimento do questionário do 

estudante e de outros 

procedimentos relacionados ao 

exame. 

- Realizar de reunião de forma 

remota para abordar as 

características do exame. 

- Estudantes inscritos/as e 

devidamente orientados/as para 

realização da prova, que ocorreu 

no dia 14 de novembro de 2021. 

- Reuniões de orientações 

realizadas. 

- Grupo de WhatsApp e de e- 

mail para orientações criados. 

- Questionário da Coordenação 

de Curso preenchido. 

Não se aplica Junho de 

2021 – 

fevereiro de 

2022. 

Em 

andamento 
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 - Preenchimento do questionário 

da coordenação. 

- Acompanhar e inserir no sistema 

as solicitações das dispensas de 

prova. 

- Divulgar o resultado alcançado 

pelo Curso. 

    

Reformulação do PPC - Em continuidade com as ações 

da coordenação anterior, 

reformular o PPC, seguindo as 

normativas legais, as orientações 

da PREG e os anseios de 

estudantes e do Núcleo Docente 

Estruturante do curso de História 

de Oeiras. 

- PPC reformulado e entregue 

para o DAP no dia 30 de 

novembro de 2021. 

Não se aplica Maio de 

2021 a 

novembro 

de 2021 

Concluído 

Integração dos/as 

estudantes, docentes e 

técnicos no contexto do 

ensino remoto 

- Realizar eventos de forma 

conjunta com os cursos do 

Campus Possidônio Queiroz para 

- Organização de duas Semanas 

de Integração do Campus em 

2020.2 e 2021.1. 

Não se aplica Maio de 

2021 a maio 

de 2023. 

Em 

andamento. 
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 promover a integração dos/as 

estudantes, docentes e técnicos. 

- Realizar discussões sobre os 

projetos de ensino, pesquisa e 

extensão do curso de do campus. 

- Organização de mesas 

redondas com apresentação de 

projetos de pesquisa, extensão e 

ensino. 

- Produção coletiva de um 

manual de interação e 

comunicação no contexto do 

ensino remoto. 

   

Realização do Evento 

do Curso. 

- Apoiar a realização do evento do 

Curso de História. 

- O evento será realizado entre 

os dias 6 e 10 de dezembro e terá 

como tema: “Projetos em 

disputa: Independência do Brasil 

em seu bicentenário” 

Não se aplica  Concluído 

Realização de pesquisa 

e extensão no curso. 

- Apoiar e incentivar - Todos os/as docentes do curso 

mantiveram projetos de pesquisa 

cadastrados junto a PROP ao 

longo de 2021. 

   



 
 

412 
 

 

 

 
 

  - Foram realizados projetos de 

extensão, sobretudo de forma 

coletiva, ao longo de 2021. 

   

Realização de reuniões 

periódicas de NDE, 

Colegiado e 

pedagógicas. 

- Realizar reuniões mensais de 

colegiado; 

- Realizar reuniões periódicas de 

NDE; 

- Realizar reuniões pedagógicas 

no fim de cada semestre letivo. 

- Todas as reuniões planejadas 

foram realizadas 

Maio de 2021 

a dezembro de 

2021 

Não de 

aplica 

Concluído 

 

Oeiras-PI, 03 de dezembro de 2021 

Gabriela Berthou de Almeida 

Coordenadora do Curso de História 

Campus Professor Possidônio Queiroz 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO QUEIROZ 
 

 

 
 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

AÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Março Oferta de 

Disciplinas 

2020.2 

1. Debater a oferta de 

disciplinas do 

semestre 2020.2 

2. Dividir as disciplinas 

entre os docentes do 

curso 

Consenso sobre as 

disciplinas ofertadas. 

Divisão das 

disciplinas ofertadas 

Realizado 

Levantamento 

da evasão do 

curso 

1. Diagnosticar os 

índices de evasão do 

curso 

2. Identificar os   alunos 

que não estavam 

Diagnóstico da 

situação da evasão 

dos alunos 

ingressantes no curso 

Realizado 



 
 

414 
 

 

 
 

  presenciando as aulas e envio do relatório à 

direção. 

 

Ambientação 

com a 

utilização dos 

sistemas CA1 e 

Coordenador 

online 

1. Aprender a utilizar os 

sistemas referentes ao 

curso. 

Formação realizada 

pelo professor Thiago 

na qual foram 

ensinados os 

comandos para a 

realização das 

atividades referentes 

ao curso nos 

sistemas CA1 e 

Coordenador online. 

Realizado 
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Abril Fechamento 

dos Encargos 

Docentes 

1. Levantar as atividades 

cadastradas pelos 

docentes no semestre 

2020.2 

2. Consultar a resolução 

que trata sobre os 

encargos 

3. Orientar os docentes a 

inserirem os encargos 

no professor online 

Analisar os encargos 

anexados pelos 

docentes 

Orientação, análise e 

fechamentos dos 

encargos dos 

professores que 

foram enviados para 

a análise da direção. 

Realizado 

Maio Matrícula dos 

Alunos com 

pendências 

1. Matricular os alunos 

com pendências no 

semestre 2020.2 

Realização da 

matrícula dos alunos 

na Disciplina Prática 

de Pesquisa em 

Letras II e envio dos 

Realizado 
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   comprovantes de 

Matrícula 

 

Organização dos 

Horários das 

Disciplinas do 

semestre 2020.2 

1. Organizar os horários 

das disciplinas do 

semestre 2020.2 

Organização do 

horário e envio aos 

professores. 

Realizado 

Junho Ofertas de 

vagas do Sisu 

em 2021.2 

1. Debater com o 

colegiado a oferta de 

vagas para o curso no 

semestre 2021.2 

Oferta de 40 vagas no 

turno da manhã e 

envio da decisão à 

PREG. 

Realizado 

Reformulação 

do PPC do 

Curso 

1. Realizar   um 

levantamento  das 

alterações 

necessárias para  a 

reformulação do PPC. 

2. Dividir as resoluções 

que ainda precisam ser 

contempladas no 

PPC       entre        os 

Realização de 

reuniões com o NDE 

do curso para o 

Diagnóstico da atual 

situação do PPC e 

socialização das 

Resoluções lidas 

pelos professores, 

além da construção 

Realizado 
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  professores que 

compõem o NDE do 

curso. 

3. Construção do 

Fluxograma do curso, 

considerando as 

resoluções 

coletiva do 

fluxograma do curso. 

 

Semana de 

Integração do 

Campus 

Possidônio 

Queiroz 

1. Avaliar as interações 

virtuais desenvolvidas 

no semestre remoto 

2020.1. 

2. Debater os impactos 

das interações virtuais 

no âmbito do campus. 

3. Construção de um 

manual de interações 

virtuais. 

Avaliação dos 

descompassos 

referentes às 

interações virtuais no 

semestre 2020.1 e 

construção de 

propostas para 

melhorar a 

comunicação entre a 

comunidade 

acadêmica no âmbito 

campus. 

Realizado 
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Julho Consulta aos 

alunos e 

professores do 

curso sobre as 

metas do PDI 

2022-2026 

1. Debater das metas do 

PDI da instituição de 

2022 a 2026 no 

âmbito do curso de 

Letras. 

2. Desenvolver 

propostas para o PDI 

da institui 

Realização de 

reunião com os 

alunos e professores 

para debater as 

metas do PDI e 

elaboração de um 

formulário de coleta 

de sugestões, cujas 

informações foram 

enviadas para a 

direção do campus. 

Realizado 

Agosto Fechamento 

dos encargos 

docentes de 

2021.1 

1. Levantar as atividades 

cadastradas pelos 

docentes no semestre 

2020.2 

2. Consultar a resolução 

que trata sobre os 

encargos 

3. Orientar os docentes 

Orientação, análise e 

fechamentos dos 

encargos dos 

professores que 

foram enviados para 

a análise da direção. 

Realizado 



 

 

 
 

  a inserirem os 

encargos no professor 

online 

4. Analisar os encargos 

anexados pelos 

docentes 

  

ENADE 2021 1. Levantar os alunos 

que precisam ser 

inscritos no ENADE 

2021. 

2. Inscrever os alunos 

ingressantes e 

concluintes na 

plataforma do INEP. 

Envio de formulário 

organizado pela 

direção para coleta de 

dados dos alunos que 

deveriam ser inscritos 

no ENADE e 

orientação para o 

preenchimento. 

Inscrição dos alunos 

concluintes e 

ingressantes na 

plataforma do INEP 

Realizado 
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Setembro Reformulação 

do PPC 

1. Alterar o texto de 

acordo com as 

resoluções lidas pelos 

professores. 

Compilação das 

alterações enviadas 

pelos professores em 

um arquivo 

compartilhado. 

Realizado 

Outubro Férias coletivas 

Novembro Entrega do PPC 

ao DAP 

1. Juntar em um único 

documento as 

informações, de 

acordo com o modelo 

institucional. 

2. Enviar o   documento 

ao DAP 

Envio de uma 

primeira versão do 

documento ao DAP. 

Em andamento 

Dezembro Apreciação e 

Aprovação do 

PPC pelo 

colegiado e pelo 

NDE do curso 

1. Coletar as sugestões 

dos professores sobre 

a leitura completa do 

documento. 

2. Formatar e   Realizar 

uma revisão 

Reunião conjunta 

entre o NDE e o 

colegiado do curso 

que será realizada no 

dia 08/12 para os 

encaminhamentos. 

Em andamento 
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  ortográfica.   

Oeiras-PI, 06 de dezembro de 2020 

Karla Maria Marques Peixoto 

Coordenadora Curso de Letras do Campus Professor Possidônio Queiroz 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO QUEIROZ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES 08/2021 - 11/2021 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA DO CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO 

QUEIROZ 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS RECURSOS 

FINANCEIRO 

S 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

ENADE 2021 Analisar a situação 

dos estudantes aptos à 

realização do exame. 

Foi constatada a ausência de pré- 

requisitos do corpo discente para a 

realização do exame. 

Não se aplica Agosto/2021 Concluída 

Composição da 

comissão local do 

seletivo PREG 

11/2021 para 

substituto 

Colaborar para a 

realização do certame, 

assegurando vagas 

docentes para o curso 

no campus. 

Concretização do edital PREG 

11/2021 e do seletivo. 

Não se aplica Agosto a 

novembro /2021 

Em processo 

Presidência da 

banca do seletivo 

Propor alteração de 

pontos temáticos do 

Alteração de pontos temáticos 

realizada, porém não utilizada, em 

Não se aplica Agosto a Concluída 
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PREG 11/2021 certame. Análise de 

títulos dos candidatos. 

virtude da supressão das etapas de 

provas escrita e didática. Avaliação 

de títulos feita. 

 novembro/2021  

Reformulação do 

PPC 

Reformular o PPC do 

curso atualizando o 

conteúdo. 

Em função da inexistência de corpo 

docente, a ação foi inviabilizada. 

Não se aplica Agosto/2021 Não realizada 

Oferta de 

bloco/disciplinas e 

lotação dos 

docentes 

Ofertar disciplinas e 

lotar professores. 

Solicitar colaboração 

de outros 

campi/cursos para a 

ação. 

Quando do prazo estipulado para 

tal demanda, não dispúnhamos de 

professores. A oferta foi feita 

projetando a contratação dos 

professores. Nenhuma resposta 

obtivemos de outros campi/curso, 

mesmo com solicitação via SEI. 

Não se aplica Agosto/2021 Em processo 

Matrículas com 

pendências 

Realizar as matrículas 

de estudantes com 

pendências. 

Vários problemas foram 

encontrados para serem 

encaminhados via SEI ao DMIA, 

porém, com a incerteza sobre 

oferta e contratação de professores, 

a ação permanece travada. 

Não se aplica Novembro/2021 Em processo 

Semana de Apresentar o corpo A apuração sobre as disciplinas Não se aplica Novembro/2021 Concluída 
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Integração do 

Campus 

Possidônio 

Queiroz 

docente. Discutir 

sobre as necessidades 

dos estudantes e do 

curso. 

cursadas e não cursadas foi feita, 

para que, a partir disso, haja 

oferta de disciplinas. 

   

Criação do 

Colegiado 

Conduzir e deliberar 

sobre questões do 

curso em decisão 

colegiada 

Com o auxílio da direção do 

campus, foi inaugurado o órgão 

deliberativo. 

Não se aplica Novembro/2021 Em processo 

Realização de 

reuniões do 

Colegiado 

Organizar e conduzir 

as reuniões mensais do 

Colegiado 

Reuniões ordinárias e 

extraordinárias vêm sendo 

realizadas. 

Não se aplica Agosto a 

novembro/2021 

Concluída 

Redistribuição de 

encargos e 

reoferta de 

disciplinas 

Debater a oferta de 

disciplinas do 

semestre 2021.1, em 

função da chegada dos 

docentes. Distribuir as 

disciplinas entre os 

docentes do curso. 

Acerto sobre as disciplinas 

ofertadas e distribuídas. 

Não se aplica Novembro/2021 Em processo 

Oferta de vagas- 

turma SiSU 

Deliberar com o 

Colegiado sobre a 

Abertura de uma nova turma com 

30 vagas para 2022.1. 

Não se aplica Novembro/2021 Concluída 
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2022.1 abertura de turma e 

oferta de vagas via 

SiSU 2022.1. 

    

Acompanhamento 

do processo de 

contratação de 

professor 

substituto 

Mediar na elaboração 

e no recebimento dos 

termos de desistência 

dos professores 

impedidos. 

Coleta dos termos de desistência. Não se aplica Novembro/ 2021 Concluída 

Oeiras-PI, 06 de dezembro de 2021 

Fúlvio de Oliveira Saraiva 

Coordenador do Curso de Licenciatura Plena em Matemática 

Campus Professor Possidônio Queiroz 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

CAMPUS PROFESSOR POSSIDÔNIO QUEIROZ 
 

 

 
 

RELATÓRIO DE AÇÕES 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSOS FINANCEIROS PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Reuniões de NDE e 

Colegiado 
  Dialogar 

acerca das 

demandas 

do curso; 

-Os diálogos foram 

realizados nas 

reuniões propostas. 

Não se aplica Março a dezembro 

de 2021 
Concluído 

Contratação de 

professor substituto 
  Garantir 

vaga para 

professor 

substituto, 

em 

observância 

às 

demandas 

do curso. 

-A professora 

substituta assinou 

contrato e já 

iniciou suas 

atividades, nas 

disciplinas 

pedagógicas dos 

curso de História e 

Letras, em 

novembro do 
corrente ano. 

Não se aplica Abril a novembro 

de 2021 
Concluído 

I Semana de 

Integração do 

Campus Professor 

 Discutir 

sobre o 

início 

A Semana de 

Integração foi 

realizada e um 

Não se aplica 21 a 24/06/21 Concluído 
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Possidônio Queiroz semestre 

letivo; 

 Dialogar 

sobre as 

perspectivas 

do ensino 

remoto. 

manual de 

interação virtual 

foi construído por 

docentes e 

discentes. 

   

Roda de conversa 

PDI 2022/2026: 

vamos construir 

juntos o futuro de 

nossa 

universidade? 

  Refletir, 

juntamente 

com o curso 

de 

Pedagogia, 

as 

demandas 

do PDI; 

 Dialogar 

sobre a 

construção 

do PDI, na 

perspectiva 

do curso de 
Pedagogia. 

Vários 

encaminhamentos 

foram propostos, 

com o intuito de 

melhorias da 

UESPI. 

Não se aplica 22/07/21 Concluído 

Reformulação do 

PPC do curso 
 Reformular 

o PPC do 

curso de 

Pedagogia, a 

partir de 

debate 

coletivo com 

os 

acadêmicos 
e docentes. 

As discussões ainda 

estão em 

andamento. 

Não se aplica Desde maio de 2021 Em processo 

I Ciclo Diálogico:  Promover Um diálogo Não se aplica 13 e 14/09/21 Concluído 
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estudando, 

construindo e 

reconstruindo 

Paulo Freire 

evento de 

extensão em 

comemoraçã 

o ao 

centenário 

do patrono 

da educação 
brasileira. 

maravilhoso foi 

construído e 

grandes reflexões 

empreendidas 

sobre a 

importância do 

legado de Paulo 
Freire. 

   

II Semana de 

Integração do 

Campus Professor 

Possidônio Queiroz 

 Discutir 

sobre o 

início 

semestre 

letivo; 

 Dialogar 

sobre as 

perspectivas 

do ensino 

remoto. 

O evento foi 

realizado e seus 

objetivos 

alcançados. 

Não se aplica 09 a 12/11/21 Concluído 

ENADE  Dialogar 

sobre a 

importância 

do ENADE; 

 Inscrever os 

alunos 

concluintes 

e 

ingressantes 

no ENADE. 

Os alunos foram 

inscritos no 

ENADE e 

realizaram a prova 

no dia 14/11/21; 

A coordenação do 

curso, conforme 

orientação, 

respondeu o 

questionário 

proposto no site do 
exame. 

Não se aplica Junho de 2021 a 

Fevereiro de 2022 
Em processo 

Desenvolvimento de 

pesquisa e extensão 

 Desenvolver 

atividades 

de pesquisa 

Alguns projetos de 

pesquisa foram 

desenvolvidos pelos 

Não se aplica Abril de 2021 a 

Abril de 2022 
Em processo 
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 e extensão 

para 

discentes e 

toda a 

comunidade 

acadêmica; 

  Incentivar 

os projetos 

de pesquisa 

e extensão 

em 

desenvolvim 
ento. 

docentes do curso, 

bem como projetos 

de iniciação à 

docência. 

   

Oeiras-PI, 13 de dezembro de 2021 

Ana Luiza Floriano de Moura Britto 

Coordenadora do curso de Pedagogia 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira 

SETOR: Biblioteca Setorial Campus Parnaíba 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Dar   suporte   ao Apoiar os setores Atendimento satisfatorio ao Sem Sem custos Todo periodo Atividade em execucao no 

 ensino   difundido (Coordenacoes, Direcao, publico: academicos, Recurso  letivo da IES. transcorrer de todo o ano. 

 dentro do Controle Academico dentre colaboradores e     

 Campus, assim outros) da IES a proliferar, comunidade em geral.     

 como as melhorar e desenvolver as      

 atividades de atividades bases -      

 pesquisa e Pesquisa, Ensino e      

 extensao Extensao - da Instituicao.      

 realizadas pela       

 IES.       

Ensino Subsidiar as Dar suporte as inquietacoes Ha cerca de 52 professores Sem Sem custos Todo periodo Atividade em execucao no 

 necessidades de de natureza cientifica e/ ou e colaboradores; 584 Recurso  letivo da IES transcorrer de todo o ano. 

 investigacao empirica   de   academicos, graduandos; assessorados     

 cientifica de seu professores e e cadastrados     

 corpo docente, colaboradores no que tange pelos servicos prestados da     

 discente e ao   acervo   bibliografico   e Biblioteca, segundo o     

 tecnico demais sistema de gerenciamento     

 oferecendo seu recursos tecnologicos utilizado Biblivre5, alem da     

 acervo e servicos dispostos na Biblioteca. comunidade em geral.     

 inerentes a       

 Divisao       
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Extensao Prestacao de 

servicos para a 

comunidade 

universitaria  e 

sociedade em 

geral. 

Promover e facilitar o uso 

dos servicos e recursos 

tecnologicos da Biblioteca a 

fim de difundir informacao e 

conhecimento as 

comunidades universitaria e 

geral. 

Atendimento satisfatorio ao 

publico: academicos, 

colaboradores  e 

comunidade em 

geral. 

Sem 

Recurso 

Sem custos Todo periodo 

letivo da IES 

Atividade em execucao no 

transcorrer de todo o ano. 

Pesquisa Promover o Propiciar a representacao No periodo de 01.01.2021 a Suprimento Material para Todo periodo Atividade em execucao no 

 registro, da informacao por meio dos 22.12.2021 foram de Fundos confeccao de letivo da IES transcorrer de todo o ano. 

 classificacao, processos e normas cadastrados no sistema da  impressao e   

 catalogacao e tecnicas de indexacao, Biblioteca   cerca   de   111  etiquetagem de   

 preparo para catalogacao,   classificacao, volumes (fisicos e digitais)  livros   e   TCC's,   

 emprestimo de etc. incluidos ao acervo e  incluem-se: fita   

 todo material  dispostos ao emprestimo e  adesiva, papel   

 bibliografico  pesquisa dos usuarios da  A4, etiquetas e   

 destinado aos  Biblioteca do Campus,  tinta para   

 seus usuarios.  conforme dados do sistema  impressora etc.   

   local Biblivre5.     

Pesquisa Selecionar, Filtrar materiais livros, Atendimento satisfatorio a Sem Sem Custos Todo   o   periodo Atividade em execucao no 

 catalogar, periodicos, trabalhos demanda do publico-alvo: Recurso  letivo da IES transcorrer de todo o ano. 

 organizar e cientificos (impressos e/ou academicos, colaboradores     

 distribuir digitais); visando uma e   comunidade   em   geral.     

 informacao e selecao coerente e Nao raro, ha colaboracao     

 materiais fisicos dinamica   do   acervo   em de academicos e     

 e digitais para as consonancia com as professores     

 demandas disciplinas dos cursos da egressos (ou nao) doando     

 informacionais de IES e as necessidades dos solidariamente materias     

 seus usuarios. usuarios. supracitados durante todo o     

   ano.     
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira 

SETOR: Controle Acadêmico 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Atendimento a Atender satisfatoriamente Atendimento a comunidade Sem Sem Recurso. Durante todo o Finalizado. 

Gestao) comunidade as demandas da externa no que se refere as Recurso  ano letivo.   

 externa quanto comunidade, no que tange informacoes sobre os      

 as informacoes as   informacoes   sobre   os editais publicados pela      

 relativas a: editais da Instituicao (datas, UESPI.      

 Editais de forma de participacao, etc.).       

 Transferencia;        

 Editais do SISU;        

Administrativa( Realizacao da Regularizar os alunos Em media, 235 alunos Sem Sem Recurso. Abril/Maio/Junho/ Finalizado. 

Gestao) Matricula  ingressantes na Instituicao. efetivamente matriculados Recurso  0utubro e  

 Institucional do  no Campus de Parnaiba -   Dezembro de  

 SISU 2020.   PI.   2021.  

Administrativa( Emissao de Atender as solicitacoes da Informacao de nao vinculo Sem Sem Recurso Durante todo o Finalizado. 

Gestao) Declaracoes de comunidade externa, com a UESPI as Recurso  ano letivo.   

 nao - vinculo.  quanto a nao existencia de instituicoes da rede      

   vinculo com a Instituicao. particular de ensino, dos      

    pretensos participantes dos      

    programas do Governo      

    Federal.      
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Administrativa( Levantamento do Conhecer o quantitativo de Maior precisao no Sem Sem Recurso. Termino dos Finalizado. 

Gestao) quantitativo de alunos que efetivamente preenchimento dos Recurso  periodos 2020.1  

 alunos do estao matriculados na IES. Relatorios emitidos pelo   e 2020.2.  

 Campus de  Departamento de Ensino.     

 Parnaiba - PI.       

Administrativa( Acompanhament Dar suporte a equipe de 02 solenidades realizadas. Sem Sem Recurso. Junho e Finalizado. 

Gestao) o das execucao   da   solenidade,  Recurso  Dezembro de  

 Solenidades de auxiliando-os nas eventuais    2021.  

 Colacao de Grau necessidades.      

 Convencionais       

 do   Campus   de       

 Parnaiba - PI.       

Administrativa( Realizacao de Regularizar a situacao dos Alunos dos diversos cursos Sem Sem Recurso Maio   e   0utubro Finalizado. 

Gestao) Matriculas de discentes com matricula do Campus, reintegrados e Recurso  de 2021.  

 Reintegracao   de cancelada no sistema regularizados na IES.     

 Curso. academico.      

Administrativa( Formalizacao e Dar andamento aos Atendimento das Sem Sem Recurso. Durante   todo   o Finalizado. 

Gestao) acompanhament processos   de   solicitacoes solicitacoes dos docentes, Recurso  ano letivo.  

 o   de   processos dos docentes, discentes e discentes e comunidade     

 via SEI. comunidade externa. externa durante todo o ano.     

Administrativa( Realizacao das Possibilitar aos graduandos 25 solenidades realizadas. Sem Taxa de Durante   todo   o Finalizado. 

Gestao) Solenidades de dos diversos cursos do  Recurso R$40,00 ano letivo.  

 Colacao de Grau Campus de Parnaiba - PI,   (quarenta   reais)   

 em   Separado   e que solicitam colacao de   paga pelos   

 Extraordinaria do grau em separado, o   graduandos.   

 Campus de recebimento da outorga do      

 Parnaiba - PI. grau.      
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Administrativa( Realizacao de Regularizar os alunos Alunos dos diversos cursos Sem Sem Recurso Durante todo o Finalizado. 

Gestao) Matriculas de ingressantes, atraves de do   Campus,   matriculados Recurso  ano letivo.   

 Transferencia.  editais de transferencia e por   meio   de   editais   de      

   ex oficio, na Instituicao. transferencia e ex oficio.      

Administrativa( Conferencia, Manter organizado o Todos os planos de Sem Sem Recurso. Durante todo o Em andamento. 

Gestao) organizacao e arquivo relativo aos planos disciplinas, temarios e Recurso  ano letivo.   

 digitalizacao   dos de disciplinas, temarios e horas aula organizados no      

 Planos de horas aula, de todos os arquivo digital do      

 Disciplina, cursos do Campus de Departamento.      

 Temarios e Parnaiba.       

 Horas Aula de        

 todos os cursos        

 do   Campus   de        

 Parnaiba - PI.        

Administrativa( Emissao de Atender as solicitacoes dos Atendimento das Sem Sem Recurso. Durante todo o Finalizado. 

Gestao) Declaracoes para alunos quanto a sua necessidades   dos   alunos Recurso  ano letivo.   

 os discentes. regularidade junto a dos   diversos   cursos,   no      

  Instituicao. tocante a comprovacao      

   junto aos orgaos publicos e      

   privados (estagios,      

   selecoes de emprego,      

   abertura de conta corrente,      

   etc.) de sua situacao na      

   IES.      
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Administrativa( Atendimento ao Atender satisfatoriamente Solicitacoes resolvidas no Sem Sem Recurso Durante todo o Finalizado. 

Gestao) corpo discente, todos os alunos dos proprio Departamento e/ou Recurso  ano letivo.   

 quanto   as   mais diversos cursos do Campus encaminhadas  para      

 variadas de Parnaiba - PI, no que resolucao no Campus de      

 solicitacoes. Ex.: tange as suas solicitacoes. Teresina.      

 diplomas;        

 segunda        

 chamada de        

 prova; licencas        

 (medica e        

 maternidade);        

Administrativa( Preparacao e Digitalizar todos os 0rganizacao do arquivo Sem Sem Recurso. Durante todo o Em andamento. 

Gestao) digitalizacao   dos documentos  do digital do Departamento de Recurso  ano letivo.   

 arquivos do Departamento de Ensino. Ensino.      

 Departamento de        

 Ensino.        

Administrativa( Emissao de Atender as solicitacoes dos Em media, 30 declaracoes Sem Sem Recurso Durante todo o Finalizado. 

Gestao) Declaracoes de professores quanto a emitidas. Recurso  ano letivo.   

 Disciplinas quantidade   de   disciplinas       

 Ministradas aos ministradas na Instituicao.       

 docentes do        

 Campus de        

 Parnaiba - PI.        
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira 

SETOR: Coordenação de Enfermagem Parnaíba 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Administrativa( Reunioes, Funcionamento do Satisfatorio Sem Trata-se de uma Comeco ate o fim Finalizado 

Gestao) planejamento e semestre 2020.1 e  Recurso atividade de Abril de 2021  

 execucao do responder demandas do   ordinaria da   

 semestre 2020.1 curso.   rotina   

 Incluindo    administrativa;   

 gerenciamento       

 de disciplinas,       

 atividades em       

 campo e       

 reunioes de       

 colegiado e NDE.       

Administrativa( Realizacao das Funcionamento do Satisfatorio Sem Trata-se de uma Abril de 2021 Finalizado 

Gestao) matriculas semestre 2020.2  Recurso atividade   

 curriculares do    ordinaria da   

 periodo 2020.2    rotina   

 para alunos    administrativa;   

 calouros e       

 veteranos       



437  

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( Reunioes, Funcionamento do Satisfatorio Sem Trata-se de uma Abril a 0utubro de Finalizado 

Gestao) planejamento e semestre 2020.2 e  Recurso atividade 2021  

 execucao do responder demandas do   ordinaria da   

 semestre 2020.2. curso.    rotina   

 Incluindo     administrativa;   

 gerenciamento        

 de disciplinas,        

 atividades em        

 campo e        

 reunioes de        

 colegiado e NDE        

 do cur        

Administrativa( Realizacao das Funcionamento do Satisfatorio Sem Trata-se de uma Novembro de Finalizado 

Gestao) matriculas semestre 2020.2 e  Recurso atividade 2021   

 curriculares do responder demandas do   ordinaria da    

 periodo 2021.1 curso.    rotina    

 para alunos     administrativa;    

 calouros e         

 veteranos         



438 
 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( Reunioes, Funcionamento do Satisfatorio Sem Trata-se de uma Novembro  e Em andamento 

Gestao) planejamento e semestre 2021.2 e  Recurso atividade Dezembro  de  

 execucao do responder demandas do   ordinaria da 2021    

 semestre 2021.1. curso.    rotina     

 Incluindo     administrativa;     

 gerenciamento          

 de disciplinas,          

 atividades em          

 campo e          

 reunioes de          

 colegiado e NDE.          

Administrativa( Reunioes do Funcionamento do curso Satisfatorio Sem Atividade  Durante o ano Finalizado 

Gestao) Colegiado a fim   Recurso docente de todo    

 de deliberar as    natureza      

 demandas do    rotineira      

 curso           
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira 

SETOR: Coordenação do Curso de Pedagogia 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Encontro de Revisao tecnica e Processo de Revisao Sem Sem 18 de   maio de Finalizado 

 Intercambio   com pedagogica do Projeto tecnica   e   pedagogica   do Recurso Investimento 2021   

 o Nucleo do Pedagogico do Curso de Projeto Pedagogico do  Financeiro    

 Docente Pedagogia e Curso de Pedagogia      

 Estruturante da compartilhamento da       

 Universidade experiencia do processo de       

 Estadual de Reformulacao da UEP       

 Pernambuco        

Ensino Projeto de Conhecer ludicamente a Desenvolvimento e Sem Sem De Junho a Finalizado 

 Extensao: Cultura Surda por meio do conhecimento   da   Cultura Recurso Investimento   da Novembro de  

 â€œCURS0 DE desenvolvimento de Surda por meio do  Universidade. 2021   

 INTR0DUCA0   A habilidades motoras no uso desenvolvimento de  Recursos das    

 LIBRAS PARA da Lingua Brasileira de habilidades motoras no uso  Docentes do    

 CRIANCASâ€• Sinais â€“ LIBRAS. da Lingua Brasileira de  Curso.    

   Sinais â€“ LIBRAS.      
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Ensino Encontro 

Integracao 

Discente 

Ingressantes 

Curso 

de 

dos 

 
do 

Reunir estudantes e 

egressos da instituicao para 

troca de experiencias e 

informacoes sobre a 

formacao do pedagogo(a), a 

vivencia academica e as 

oportunidades no mundo do 

trabalho. 

Maior estimulo 

ingressantes ao Curso. 

aos Sem 

Recurso 

Recursos 

proprios  das 

Docentes para 

Custear   as 

despesas com 

ornamentacao e 

lanche. 

Sem 

Investimento 

Financeiro da 

Universidade 

20/12/2021 Finalizado 

Extensao I Seminario dos 

Programas de 

Residencia 

Pedagogica  e 

PIBID do Curso 

de Pedagogia 

Compartilhar resultados 

das acoes dos dois 

programas nacionais para 

comunidade 

Socializacao 

experiencias e trocas 

conhecimentos 

de 

de 

Emenda Nao teve 

investimento 

financeiro da 

Universidade. 

07/05/2021 Finalizado 

Extensao Semana da 

Educacao: Libras 

in      Focus      do 

Curso de 

Pedagogia 

Compartilhar estrategias 

de ensino para o aluno 

surdo, ajudando o professor 

a compreender e entender 

como deve ser o trabalho 

pedagogico com esse aluno 

em especial. 

Experiencias e estrategias 

de ensino  compartilhadas 

com os professores da 

educacao basica e superior 

para  ampliar  sua 

compreensao sobre  o 

trabalho pedagogico com 

esse aluno em especial. 

Doacao Sem 

Investimento 

Financeiro 

Universidade 

 

 
da 

De 06 a 09 de 

Setembro de 

2021 

Finalizado 
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Extensao Evento de Promover o debate critico e Promocao do debate critico Sem Sem Recurso da De 16 a 30 de Concluido 

 Extensao:JANEI reflexivo acerca de e reflexivo acerca de Recurso Universidade janeiro de 2021  

 R0 BRANC0: questoes relacionadas a questoes relacionadas a     

 CICL0 DE saude mental  direcionadas saude mental  direcionadas     

 DEBATES ao contexto atual por meio ao contexto atual por meio     

 S0BRE SAUDE da campanha do Janeiro da campanha do Janeiro     

 MENTAL EM Branco. Branco.     

 TEMP0S DE       

 C0VID-19â€•       

Extensao Evento de Promover a integracao de Promocao da integracao de Sem Sem Recurso da Fevereiro de Concluido 

 Extensao: estudantes e profissionais estudantes e profissionais Recurso Universidade 2021  

 â€œSEMINARI0 da educacao parnaibana da educacao parnaibana     

 DE para socializacao de para socializacao de     

 INTR0DUCA0   A experiencias, desejos e experiencias,     

 PEDAG0GIA: expectativas acerca da desejos e expectativas     

 PEDAG0GIA DA docencia e do trabalho para acerca da docencia e do     

 ESPERANCAâ€• alem dela. trabalho para alem dela.     

Extensao Projeto de 0portunizar o Contribuir para qualificar a Sem Sem  De janeiro a Finalizado 

 Extensao sobre compartilhamento de formacao profissional e a Recurso Investimento  Agosto de 2021  

 Metodologia da conhecimentos e geracao de novos  Financeiro da   

 Pesquisa competencias â€“ conhecimentos na  Universidade    

 Colaborativa construidos pelas Universidade, assim como      

  dimensoes   formativas   de a   solucao   de   problemas      

  Ensino e da Pesquisa contemporaneos na      

  Colaborativa em Educacao. sociedade.      
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Extensao Seminario de Reunir os novos estudantes Socializacao  de Sem Nao teve 07/12/2021 a Finalizado 

 Introducao a (calouros), estudantes experiencias e trocas de Recurso Investimento 12/12/2021   

 Pedagogia  veteranos e egressos do conhecimentos    Financeiro da    

   Curso de Pedagogia, em     Universidade.    

   um so evento, com a         

   intencao   de   promover   a         

   integracao de estudantes e         

   profissionais da educacao         

   parnaibana para         

   socializacao de         

   experiencias, desejos e         

   expectativas acerca da         

   docencia.         
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Extensao Projeto de Mobilizar a sociedade em Mobilizacao a sociedade e Sem Sem  De Agosto a Finalizado 

 Extensao: prol do financiamento da do parlamento estadual em Recurso Investimento  Dezembro de  

 â€œSEMANA educacao e do prol do financiamento da  Financeiro da 2021   

 DE ACA0 fortalecimento dos educacao e do  Universidade     

 MUNDIAL - sistemas educacionais no fortalecimento dos sistemas       

 AEDUCACA0 contexto da Covid - 19. educacionais   no   contexto       

 ESTA  da Covid - 19.       

 PASSAND0 A         

 LICA0:         

 FINANCIAMENT         

 0 E ESC0LA         

 SEGURA!         

 ENSINAR E         

 APRENDER         

 C0M         

 INFRAESTRUTU         

 RA!         

Extensao Projeto de Mobilizar   a   sociedade   a Mobilizacao da sociedade Sem Sem  De Setembro de Em andamento. 

 Extensao: participacao   no   processo para a participacao no Recurso Investimento  2021 a abril de  

 â€œC0NFEREN de discussao e incidencia processo de discussao e  Financeiro da 2022  

 CIA NACI0NAL na politica educacional ampliacao da incidencia na  Universidade    

 P0PULAR DE brasileira e piauiense, politica educacional      

 EDUCACA0 baseada em compromissos brasileira e piauiense.      

 (C0NAPE) â€“ com valores e praticas       

 PR0CESS0 democraticas em prol dia       

 PREPARAT0RI0 promocao de uma       

 PIAUI educacao publica,  popular,       

  de qualidade social e       

  transformadora.       



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 

 

 
 

MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de História – PROFHISTÓRIA 

CAMPUS PARNAÍBA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Representação da O Portal do Organização de - De agosto a Em andamento 

UESPI na parceria da Bicentenário é uma atividades no âmbito do  dezembro de 2021  

rede nacional iniciativa constituída Portal Bicentenário    

PROFHISTÓRIA com em rede por     

o Portal do universidades,     

Bicentenário programas de pós-     

 graduação e afins que     

 visa produzir, editar,     

 fazer curadoria,     

 organizar e     

 disponibilizar     

 conteúdos sobre os 200     

 anos da Independência     

 do Brasil e seus     

 desdobramentos,     

 analisados por distintos     

 campos do     

 conhecimento     

 (científicos e     

 escolares), na arte, na     

 cultura e nos mundos     

 do trabalho.     
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Parceria em Ampliação do debate Intercâmbio de Rede de Março de 2021 Concluído 

organização de evento nacional e conhecimentos pesquisadores   

Internacional II internacional acerca de acadêmicos e financiada com   

Colóquio questões atinentes aos publicação de um canal verbas do CNPq   

Internacional direitos humanos. de youtube com as    

Direitos  mesas e falas do    

Humanos e  evento.    

Políticas de      

Memória ódio e      

resistência em      

tempos de      

exceção      

Projeto de Proporcionar leituras, Cada participante - De novembro de Em andamento 

Extensão "Roda discussões, troca de realizou um projeto de  2021 a novembro  

de experiências e intervenção pedagógica  de 2022  

discussões compreensão de novas levando em    

sobre teoria abordagens didáticas consideração as leituras    

e ensino de com relação ao ensino e discussões levantadas    

história não de história e suas em nosso grupo.    

eurocêntricos" repercussões     

 teóricas-políticas.     

 - Fortalecer os debates     

 acerca da temática do     

 Ensino de História     

 levando     

 em consideração as     

 abordagens não     

 eurocêntricas.     
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Comissão 

Organizadora do II 

Ciclo Virtual de 

Debates do 

PROFHISTÓRIA 

Divulgação da 

produção acadêmica do 

programa a nível 

nacional. Diálogo 

remoto entre 

professores e alunos do 

programa no sentido de 

ampliar a quantidade e 

qualidade das 

pesquisas e propostas 

na área de ensino de 

história. 

 
Foram realizadas 30 

horas de encontros 

virtuais. 

- De 06 a 10 de 

dezembro de 2021 

Concluído 

Consultoria ad hoc 

junto à comissão de 

avaliação do processo 

de análise de mérito 

das propostas 

submetidas ao 

EDITAL FAPEPI N 

o 005/2021 vinculado 

ao PROGRAMA DE 

APOIO A PÓS- 

GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU – 

PAPG 

Avaliar o mérito dos 

projetos dos programas 

de pós-graduação do 

Piauí junto à agência 

de fomento FAPEPI 

Foram selecionados 

diversos programas de 

pós-graduação, que 

ampliaram seus 

números de bolsas de 

estudo ofertadas aos 

mestrandos e 

doutorandos. 

- De outubro a 

novembro de 2021 

Concluído 

Atuação e parceria com 

o Programa Nacional 

Ampliação da 

capacitação e formação 

Disciplinas de Prática 

Pedagógica ministradas 

Programa 

financiado pela 

De junho a 

setembro de 2021 

Concluído 
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de Formação de 

Professores da 

Educação Básica 

PARFOR - 

de professores, 

especialmente oriundos 

de regiões periféricas 

do estado do Piauí. 

e organização do VI 

SERPARFOR - 

Seminário Estadual 

sobre formação de 

professores e práticas 

pedagógicas do 

PARFOR/UESPI 

CAPES   

Atuação e parceria com 

o Núcleo de Educação 

à Distância (NEAD) 

Formação de 

licenciandos, 

especialmente oriundos 

de regiões periféricas 

do estado do Piauí. 

Organização das 

monografias e 

coordenação geral de 

evento de defesas. 

Programa 

financiado pela 

CAPES 

De outubro a 

dezembro de 2021 

Concluído 

Concessão de 04 bolsas 

de mestrado para o 

PROFHISTÓRIA- 

UESPI 

As bolsas FAPEPI têm 

duração de 24 meses 

visam fortalecer este 

programa de pós- 

graduação dedicado ao 

ensino de História e 

contribuir para o 

desenvolvimento de 

pesquisas sobre a 

História do Piauí, suas 

particularidades 

regionais e 

dinamização do 

cenário educacional. 

Atração e permanência 

de mestrandos(as) no 

curso e maior 

segurança para o 

desenvolvimento de 

suas pesquisas, 

evitando intermitências 

e prorrogações de 

prazos. 

Edital FAPEPI 

Nº 005/2021 

De setembro a 

dezembro de 2021 

Em andamento 

Projeto “Fala, 

Profhistóricos!” 

O projeto tem como 

objetivo entrevistar 

Durante os 12 meses de 

vigência do projeto, 

- De 28 de janeiro 

de 2021 à 27 de 

Concluído 
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 docentes da Educação 

Básica egressos da 

Rede Nacional 

PROFHISTÓRIA, por 

meio de um canal 

criado na plataforma 

YouTube, visando 

democratizar, divulgar 

e compartilhar 

experiências de sala de 

aula, tendo como foco 

as metodologias e 

estratégias de ensino- 

aprendizagem no 

Ensino de História para 

a Educação Básica 

(Ensinos Fundamental 

e Médio). 

foram publicados 30 

vídeos no canal, 

registrando 541 pessoas 

inscritas e 3.543 

visualizações, 

somando-se todos os 

vídeos publicados. 

 janeiro de 2022.  

 

Parnaíba-PI, 30 de março de 2022. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO 
Coordenador Acadêmico Local 

Matrícula 332051-X Portaria 0458/2019 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira 

SETOR: Curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Controle de Melhoria quantitativa e Publicacao   de   3   artigos; Emenda R$   16.000,00   - Mar/2019 a Concluido 

 Interacoes entre qualitativa da producao 0utros 2 artigos em fase de  EDITAL Fev/2021   

 Dispositivos  cientifica dos escrita.  FAPEPI/MCT/C    

 Quanticos  pesquisadores envolvidos   NPq 007/2018.    

   neste projeto. Criar   Programa de    

   condicoes para orientacao   Infraestrutura    

   de alunos de iniciacao   para Jovens    

   cientifica orientados.   Pesquisadores/    

      Programa    

      Primeiro    

      Projetos.    

Ensino Reformulacao Proporcionar um Proposta   de   nova   matriz Sem Sem recurso Jan/2021 a Concluido 

 conjunta dos aprendizado mais atual aos curricular, com Recurso financeiro Set/2021   

 PPCs dos cursos alunos   alinhado   com   as reformulacao das      

 de Computacao DCNs, com o Curriculo da disciplinas, ementas,      

 dos campi de SBC e da DCN de bibliografias e      

 Floriano, Curricularizacao da curricularizacao da      

 Parnaiba e extensao. extensao. A proposta      

 Piripiri, por meio  encontra-se em analise no      

 de reunioes dos  DAP.      

 NDEs        
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Ensino 0rientacao        de 

estudantes       na 

elaboracao         e 

execucao do 

trabalho final do 

curso 

Permitir que o aluno 

conclua e defenda seu 

trabalho final de curso. 

Submeter o artigo 

produzido para publicacao. 

Tivemos 10 (dez) trabalhos 

apresentados e aprovados 

perante banca de avaliacao 

e todos foram submetidos 

para publicacao em revistas 

e/ou eventos. Alguns 

trabalhos ja foram aceitos. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Concluido 

Ensino 0ficinas ENADE 

2021 

Contribuir para a melhoria do 

conceito ENADE do curso 

mediante acoes de reforco 

dos conhecimentos sobre 

os conteudos curriculares da 

area de Computacao 

abordadas no 

exame. 

Foram desenvolvidas 15 

(quinze) encontros para 

tratar dos conteudos do 

exame, por meio de 

simulados de edicoes 

anteriores. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro. 

03 a 14/11/2021 Concluido 

Extensao Projeto RIZ0 de 

Pessoas com 

Paralisia 

Cerebral 

Desenvolver um sistema de 

auxilio a pessoas com 

paralisia cerebral. 

Sistema de cadastro e 

acompanhamento de 

pessoas com Paralisia 

Cerebral. 

Doacao R$ 19.600,00 Jan/2021 Em andamento 

Extensao Projeto Reforco 

de Luz 

Alfabetizar criancas que ja 

estao fora da idade escolar 

e que possuem dificuldades 

de aprendizagem. 

Alfabetizacao de criancas 

ligadas as 0bras Sociais Luz 

da Esperanca. 

Doacao R$ 9.600,00 Jan/2021 Em andamento 
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Extensao Programa 

Iluminado: 

educacao, 

robotica e saude 

para familias em 

situacao de risco 

social da periferia 

de Parnaiba-PI. 

Apoiar a instituicao 0bras 

Sociais Luz da Esperanca na 

promocao social de familias 

em risco social na cidade de 

Parnaiba-PI. 

0ferta de cursos 

profissionalizantes, e de 

alfabetizacao de criancas, 

jovens e adultos; 

0ferta de cursos de 

robotica; 

Sistema computacional de 

administracao de doacoes. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a ... Em andamento 

Extensao Programa 

Transformacao 

Digital: 

fomentando  o 

desenvolvimento 

digital de 

criancas, jovens, 

adultos e idosos. 

Fomentar cursos de cunho 

tecnologico a sociedade em 

geral. 

0ferta de cursos de 

introducao a programacao, 

desenvolvimento de 

software, Introducao a 

Ciencia de Dados e 

Webinars sobre Carreira e 

tecnologia. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a ... Em andamento 

Pesquisa Ferramenta para 

Auxilio a 

Estimulacao 

Cognitiva  de 

Pessoas Idosas 

Baseado no Mini 

exame de Estado 

Mental 

Estudar modelos de analise 

cognitiva e construcao de 

App para uso por 

profissionais. 

0 projeto foi aprovado no 

edital PIBIC 2021-2022; 

Mapeamento Sistematico e 

Registro de Software junto 

ao INPI. 

Sem 

Recurso 

Temos um aluno 

recebendo bolsa 

de R$ 400,00 

Ago/2021 a ... Em andamento 

Pesquisa Estimativa de 

Parametro em 

Eletrodinamica 

Quantica  de 

Cavidades. 

Estimar parametros em 

eletrodinamica quantica de 

cavidades. 

0rientacao de iniciacao 

cientifica. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

2020 - 2021 Concluido 
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Pesquisa Analise de 

fatores 

causadores de 

acidentes 

rodoviarios no 

Maranhao por 

meio de 

inteligencia 

artificial 

explicavel. 

Descobrir quais os fatores 

de acidentes rodoviarios no 

estado do Maranhao. 

Publicacao em evento e 

continuidade para 

submissao em revista. 

Sem 

Recurso 

Temos um aluno 

recebendo bolsa 

de R$ 400,00. 

Fev/2021 a ... Em andamento 

Pesquisa Parametros 

Socioeconomicos 

e a Covid-19 no 

Piaui:  uma 

analise de fatores 

com uso  de 

inteligencia 

artificial 

explicavel. 

Descoberta de associacao 

de fatores 

socio-economicos como 

numero de casos da Covid-

19. 

Publicacao em evento e 

continuidade para 

submissao em revista. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Concluido 

Pesquisa Aplicativo  para 

Estimulacao 

Cognitiva   de 

Pessoas Idosas 

Baseado   no 

Teste do 

Desenho do 

Relogio. 

Estudo de modelos de 

analise cognitiva e 

construcao de App para 

uso por profissionais. 

0 projeto foi aprovado no 

Edital PIBITI 2020-2021 - 

Voluntario; 

Mapeamento Sistematico e 

Registro de Software junto 

ao INPI. 

Sem 

Recurso 

Temos um aluno 

recebendo bolsa 

de R$ 400,00. 

Ago/2021 a ... Em andamento 
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Pesquisa Ferramenta de 

Telemonitoramen 

to de Hanseniase 

Descobrir padroes no 

tratamento de Hanseniase 

no Piaui com uso de IA 

Explicavel. 

0 projeto foi aprovado no 

Edital PIBITI 2020-2021; 

Mapeamento Sistematico 

(em submissao), Artigo 

Cientifico (em submissao). 

Sem 

Recurso 

Temos um aluno 

recebendo bolsa 

de R$ 400,00. 

Ago/2021 a ... Em andamento 

Pesquisa Deteccao e 

Estimativa        de 

Parametro em 

um Dispositivo 

Quantico 

Detectar e estimar 

parametros em um 

dispositivo quantico. 

Um artigo em fase de 

escrita 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

2021 - 2022 Em andamento 

Administrativa( 

Pessoal) 

Formacao 

Continuada: 

ferramentas de 

acao didatica. 

Fomentar formacao 

continuidade  de 

professores, tecnicos e 

alunos da UESPI. 

0ferta de cursos sobre 

ferramentas de ensino 

remoto, metodologias 

ativas e adequacao 

tecnologica da UESPI. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 Em andamento 

Administrativa( 

Pessoal) 

Emissao   de 

declaracoes   de 

efetividade,   de 

disciplinas 

ministradas e de 

participacao  em 

bancas   de 

avaliacao pelos 

docentes   do 

curso. 

Atender as solicitacoes dos 

docentes quanto a 

processos de promocao e 

progressao funcional e em 

processos seletivos de 

bolsas internos e externos. 

Em media, emissao de 52 

declaracoes. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

0rganizacao e 

acompanhament 

o das monitorias 

do semestre 

letivo de 2020-2 

e 2021-1. 

Acompanhar as acoes dos 

monitores de todas as 

fases do processo. 

Co-participacao de 

planejamento e 

organizacao de atividades 

de monitoria. 

Recurso 

Tesouro 

Tres monitores 

receberam 3 

(tres) bolsas de 

monitoria no 

valor de R$ 

400,00 

(Quatrocentos 

reais). 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reformulacao 

dos 

Regulamentos 

internos de 

Estagio 

Supervisionado, 

Atividades 

Complementares, 

Trabalho de 

Conclusao de 

Curso 

Definir documentos 

proprios do curso de facil e 

pratico acesso ao 

entendimento dos alunos 

com base nas resolucoes 

da Uespi e em legislacoes 

especificas. 

Alguns regulamentos 

atualizados. Em discussao. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a ... Em andamento 

Administrativa( 

Gestao) 

Analise e 

elaboracao de 

pareceres quanto 

aos processos de 

reintegracao de 

curso. 

Regularizar as matriculas 

dos estudantes em situacao 

de matricula cancelada. 

Analise e regularizacao de 

6 (seis) processos de 

reintegracao de curso para 

o semestre de 2021-1. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Conforme 

calendario 

academico 

Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Digitalizacao dos 

documentos da 

coordenacao do 

curso e 

armazenamento 

na nuvem. 

0rganizar os documentos 

relativos as acoes e 

andamento do curso. 

Digitalizacao e organizacao 

dos documentos no drive do 

curso. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Em andamento 

Administrativa( 

Gestao) 

Realizacao       de 

matriculas de 

estudantes com 

pendencias. 

Regularizar a situacao dos 

estudantes com matricula 

em pendencia no sistema 

academico. 

Realizacao de matriculas 

dos alunos com 

pendencias. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Conforme 

calendario 

academico 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Acompanhament 

o dos projetos de 

pesquisa  e 

extensao sob a 

coordenacao de 

docentes do 

curso. 

Acompanhar e incentivar 

atividades de pesquisa no 

curso. 

Foram executados alguns 

projetos de pesquisa no 

curso. Alguns projetos ja 

resultaram em publicacao 

em anais de eventos e/ou 

revista. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Em andamento 

Administrativa( 

Gestao) 

Emissao de 

declaracoes para 

os estudantes 

Atender as solicitacoes dos 

estudantes quanto a sua 

regularidade junto a 

Instituicao. 

Atendimento das 

necessidades dos alunos do 

curso, no tocante a 

comprovacao junto aos 

orgaos publicos e privados 

(estagios, selecoes de 

emprego, selecoes de pos-

graduacao, abertura de 

conta corrente, etc.) de sua 

situacao na IES. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Trabalho de 

desconstrucao da 

necessidade do 

PEC no curso 

Reduzir a oferta de 

disciplinas em Periodo 

Especial (PEC), tao 

utilizado como refugio dos 

alunos para aprovacao em 

suas pendencias 

curriculares. 

0 PEC ainda encontra-se 

em oferta no curso para 

atender a carencia de 

docentes. 

Ainda nao tivemos oferta do 

PEC 2021-3. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro 

Jan/2021 a 

Dez/2021 

Em andamento 

Administrativa( 

Gestao) 

Maratona de 

Programacao da 

SBC - Etapa 

Regional. 

Contribuir para o 

enriquecimento da ciencia 

da computacao na regiao, 

por meio do incentivo aos 

participantes para a 

programacao de problemas 

que requer um grau de 

entendimento elevado. 

Participacao de uma equipe 

no evento on-line com sede 

em Teresina. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro. 0 

evento  foi 

financiado pela 

Sociedade 

Brasileira  de 

Computacao 

(SBC). 

Nov/2021 Concluido 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

CAMPUS: Professor Alexandre Alves de Oliveira 

SETOR: Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais 

 

AÇÕE 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 
REALIZAÇÃ 
O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO 
S 

NOME 

Ensino Orientação dos 

estudantes para 

a elaboração do 

TCC 

Disponibilizar apoio e 

suporte aos discentes que 

estão na fase final do curso 

para que possam concluuir 
os TCCs 

Ampliação do número de 

discentes que estavam 

atrasados nas defesas dos 

TCCs 

Sem recurso Sem recurso 

financeiro 
Janeiro a 
Dezembro de 

2021 

Finalizado 

Ensino Preparação para 

o ENADE 
Revisar os conteúdos 

cobrados no ENADE com 

a finalidade de melhorar a 

nota do curso e ampliar a 

capacidade dos discentes 

de resolverem problemas 
complexos 

Foram realizados 05 

encontros com 

professores do curso 

Sem recurso Sem recurso 

financeiro 
Outubro de 2021 Finalizado 

Ensino Atividades 

relacionadas ao 

Ensino nos 

curso de 

Graduação 

Disciplinas ofertadas 

semestralmente aos 

discentes lotados no curso 

de Licenciatura em 

Ciências Sociais 

Disciplinas lecionadas 

nos blocos ofertados em 

2020. E 2020.2 

Sem recurso Sem recurso 

financeiro 
  
  
  

Janeiro a 

dezembro de 

2021 

Finalizado 
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Extensao 

 

 

 

 

 

Extensão 

Politicai-vos: 

publicidade e 

acessibilidade 

do debate 

teórico da 

Ciência Política 

 
Estreitamento 

virtual das 

relações 

educacionais em 

tempos 

mascarados de 

distanciamento 
social 

Ampliar o debate e acesso 

as discussões da Ciência 

Política entre os discentes 

do curso e na comunidade 

acadêmica em geral 

 

 
Projeto de extensão com 

finalizadade de provocar a 

discussão sobre as 

relações educacionais de 

modo remoto. 

O evento foi realizado 

com número expressivo 

de inscritos e certificado 

pela PREX. 

 

 
 

Projeto inscrito na PREX 

e contou com a presença 

de um número expressivo 

de discentes de muitos 

cursos de graduação do 

país, somando mais de 

100 inscritos. 

Sem recurso 

 

 

 

 

 

Sem recurso 

Sem recurso 

financeiro 

 

 

 

 

Sem recurso 

financeiro 

Janeiro a maio 

de 2021 

 

 

 

 
 

Julho a outubro 

de 2021 

Finalizado 

 

 

 

 

 

Finalizado 

        

Extensao Programa 

Institucional de 

Iniciação à 

Docência 

(PIBID) – 

Ciências Sociais 

Incentivar a   formacao 

de docentes para atuar no 

Ensino Médio, ampliando 

a formação dos discentes 

para que possam 

experimentar os desafios 

de trabalhar em escolas 

públicas e privadas no 

Ensino Fundamental. 

Palestras, visitas técnicas 

nas escolas, grupos de 

estudos, elaboração de 

artigos. 

Convenio Bolsa/CAPES Início em 

Janeiro de 2021 

Atividade em andamento 

Extensão PIBEU – As 

metodologias 

ativas no ensino 

de Sociologia: 

estratégias 

Analisar as estratégias 

metodológicas a partir das 

metodologias ativas e 

aplicar nas aulas de 

Sociologia de uma escola 

Análise e elaboração de 

material utilizando as 

metodologias ativas. 

Aplicação de estratégias 

com alunos do 2º ano do 

Convênio Bolsa PIBEU Janeiro de 2021 

a janeiro de 

2022 

Finalizado 
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 pedagógicas e 
inovação de 

aprendizagem. 

pública localizada na Ilha 
Grande. 

Ensino Médio.     

        

Extensão Núcleo 

Interdisciplinar 

de Pesquisa e 

Extensão em 

Sociologia da 

Saúde - NIPESS 

Nucleo que busca um 

diálogo interdisciplinar 

com a saúde no sentido e 

aproximar a discussão 

realizada pela Sociologia 

da Saúde com temas 

relevantes as áreas da 

saúde em seu sentido 

mais amplo. 

Palestras, minicursos, 

eventos acadêmicos com 

temas relacionados a 

Sociologia da Saúde. 

Sem recurso Sem recurso 

financeiro 

Janeiro de 2021 Em andamento 
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Pesquisa Orientacao dos 

projeto de 

Iniciação 

científica 

Proporcionar aos 

acadêmicos a experiência 

em pesquisas científicas 

com a finalidade de 

formar pesquisadores 

Elaboração de projetos, 

análise de textos teóricos, 

construção de 

questionários, elaboração 

de relatórios de pesquisa e 

apresentação na Jornada 

de Iniciação Científica 

Sem recurso Docentes e 

discentes 
Janeiro a 

dezembro de 

2021 

Atividade 

concluída 
Finalizada 
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Administrativa Matricula de 

alunos, encargos 

docentes, 

organização dos 

horários das 

disciplinas. 

Matricular os alunos, 

divulgar os horários, 

negociar as disciplinas 

com o professores. 

Matricula, horários, 

encargos. 

Sem recurso Coordenacao Janeiro a 

dezembro de 

2021 

Atividade executada 

Administrativa ENADE 2021 Inscrição dos discentes 

aptos a fazer o ENADE 

na plataforma do INEP 

Inscrição Sem recurso Coordenacao Maio a agosto de 

2021 

Finalizada 

Administrativa Oferta de 

disciplinas 

2020.1 e 2020.2 

Oferta de disciplinas e 

inclusão das ofertas no 

controle acadêmico 

Oferta Sem recurso Coordenação Janeiro e Maio 

de 2021 

Finalizada 

Administrativa Reuniões de 

NDE e 

Colegiado 

Foram realizadas 06 

reuniões de Colegiado e 

04 Reuniões de NDE em 

parceria com o NDE do 

Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais de 
Teresina 

Reuniões Sem recurso Coordenação Janeiro a 

Dezembro de 

2021 

Finalizada 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 

 

 
 

MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 - SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

Prof. Esp. Elvis Gomes Marques Filho 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADO 

S 

RECURS 

O 

FINANCE 

IRO 

PERÍOD 

O DE 

REALIZ 

AÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Disciplinas 

ministradas 

2020.1: Direito Administrativo II; Prática Jurídica de 

Direito Civil II; Ética Geral e Jurídica 

 

2020.2: Noções de Direito Público e Privado para 

Administração; Direito Penal I; Direito Penal III; Ética 

Geral e Jurídica 

 

2021.1: Direito Processual Penal I; Ética Geral e 

Jurídica; Est. Obr. Supervisionado I – área cível; Direito 

Administrativo II 

Disciplinas 

ministradas 

com êxito. 

- 2021 Concluídas 

Participações 

em bancas de 

TCC 

- Participação na banca da aluna Júlia Lacerda Ferreira 

(Direito). 

- Participação na banca do aluno Hélio Adão Vieira de 

Sousa (Direito). 

- Participação na banca da aluna Mariana Luz de 

Carvalho (Contábeis). 

- Participação na banca da aluna Paloma Araújo Moura 

(Contábeis). 

- Participação na banca da aluna Roméria Moura Silva 

(Contábeis). 

- Participação na banca da aluna Sabrina Pereira de 

Araújo (Contábeis). 

- Participação na banca da aluna Abigail de Araújo 

Pereira (Contábeis). 

Participações 

em bancas de 

TCC dos 

cursos de 

Direito e de 

Contábeis de 

Picos e do 

curso de 

Direito de 

Teresina 

(Torquato 

Neto). 

- 2021 Concluídas 
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 - Participação na banca da aluna Elany Cristina da Silva 

Nascimento (Contábeis). 

- Participação na banca da aluna Letícia de Sousa Lima 

(Contábeis). 

- Participação na banca da aluna Palloma Lopes de Brito 

Mariano (Direito). 

- Participação na banca do aluno Lourival Pereira de 

Oliveira Junior (Direito). 

- Participação na banca do aluno Vitor Alexandre 

Miranda Sousa (Direito). 

- Participação na banca do aluno Antônio de Pádua 

Santos Neto (Direito). 

- Participação na banca do aluno Kennedy Marcos 

Soares Filho (Direito). 

- Participação na banca do aluno Magno Siqueira 

Lucindo (Direito). 

    

Orientação de 

monitoria 

2020.1: Íris Maria de Sousa Sá (Direito Administrativo II 

- Direito). 

 

2020.2: - Íris Maria de Sousa Sá (Direito Penal III - 

Direito). 

- Mário Thael de Alencar Costa (Direito Penal I – 

Direito) 

- Bruna Jeovana Soares da Silva (Noções de Direito 

Público e Privado para Administração – Administração) 

 

2021.1: Íris Maria de Sousa Sá (Direito Processual Penal 

I - Direito). Bruna Jeovana Soares da Silva (Legislação 

Empresarial, Social e Trabalhista – Administração). Erik 

dos Santos Amaranes (Direito Administrativo II - 

Direito). 

Monitorias 

realizadas com 

êxito. 

- 2021 Concluídas 
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Orientações de 

TCC 

2020.1: - Sabrina Pereira de Araújo (Contábeis) 

- Roméria Moura Silva (Contábeis) 

- Paloma Araújo Moura (Contábeis) 

- Mariana Luz de Carvalho (Contábeis) 

- Hélio Adão Vieira de Sousa (Direito) 

- Júlia Lacerda Ferreira (Direito) 

2020.2: Vitor Alexandre Miranda Sousa (Direito) 

2021.1: Matheus Costa Barbosa (Direito); Iracema 

Hellen de Lima Santos (Direito); Mayara Cristina 

Siqueira Lima (Direito). 

 
Orientações 

concluídas com 

êxito. 

- 2021 Concluídas 

Participações 

em congressos 

e reuniões 

científicas 

Coordenador geral e organizador do evento de extensão 

(UESPI): - Como elaborar um artigo científico 

- Pedagogia dos Manuais Médicos 

- Como passar em um mestrado 

- I Webinário de Gênero, Interseccionalidade e Direitos 

Humanos – Esperança Garcia; Educação em e para 

Direitos Humanos. 

 

Palestrante (UESPI): - Formação e valorização de 

profissionais da educação e promoção de políticas de 

diversidades e direitos humanos no contexto do Brasil e 

do Piauí 

- Pesquisar, sim! Mas como? 

Eventos 

organizados 

como 

desdobramento 

s do Programa 

de Extensão 

Esperança 

Garcia. 

- 2021 Concluídas 

Produção 

científica, 

técnica ou 

artística 

Artigo: Despatologização de gênero no Sistema Único de 

Saúde: garantias de direitos humanos de transexuais e 

travestis no Brasil 

Periódico: Revista Interfaces Científicas - Humanas e 

Sociais 

 

Artigo: Economia Solidária como Resistência e 

Artigos 

científicos 

publicados em 

revistas com 

Qualis/CAPES. 

- 2021 Concluídos 
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 Sobrevivência: Reflexos nas Comunidades Quilombola 

de Custaneira/Tronco e Canabrava 

Periódico: IOSR Journal of Humanities and Social 

Science (Online) 

 

Artigo: Análise da Efetividade Sociojurídica das 

Medidas de Segurança no Brasil. 

Períódico: Revista FSA (Faculdade Santo Agostinho) 

 

Artigo: A contabilidade no planejamento das finanças 

pessoais: Um estudo de caso com os acadêmicos do curso 

de Ciências Contábeis da UESPI de Picos 

Períódico: Research, Society and Development 

 

Artigo: Representação simbólica das travestis nos 

ciberespaços e o direito ao esquecimento. 

Periódico: Brazilian Journal of Development 

 

Artigo: Educação ambiental na escola: concepções e 

práticas dos professores da rede pública de ensino no 

interior do Piauí. 

Periódico: Brazilian Journal of Development 

 

Artigo: Health access of cape verdeans in Lisbon- 

Portugal. 

Periódico: International Journal of Development 

Research 

 

Artigo: Efetividade do Poder Judiciário Piauiense na 

Proteção Sociojurídica das Mulheres Negras contra a 

Violência Doméstica 

Periódico: Revista Âmbito Jurídico 
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 Artigo: Educação freireana em comunidades 

quilombolas e implementação do ensino de História na 

comunidade Manga/Iús no município de Batalha, Piauí. 

Periódico: Revista de Educação Popular 

 

Artigo: Limites entre a Liberdade de Expressão 

Constitucional Religiosa, o Charlatanismo Religioso e o 

Curandeirismo. 

Periódico: Revista Acadêmica da Faculdade de Direito 

da UFPE. 

 

Artigo: A visão do contador sob a perspectiva do 

empreendedorismo nos escritórios de contabilidade. 

Periódico: Research, Society and Development. 

 

Publicação de capítulo de livro: - Proteção jurídica da 

biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

associados em comunidades quilombolas 

 

Participação em Grupo de pesquisa cadastrado no 

CNPq: - Membro do grupo de pesquisa: Dinâmicas 

socioambientais, cultura e desenvolvimento no semiárido 

- Líder do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensões 

Esperança Garcia 

    

Programa de 

extensão 

Programa de extensão cadastrado na PREX: Esperança 

Garcia 

Processo SEI nº 00089.000548/2021-60 

Desdobrament 

o do Grupo de 

Estudos, 

Pesquisas e 

Extensões 

Esperança 

Garcia 

(GEPEG/UES 

- 2021 Em 

andamento. 
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  PI/CNPq)    

Funções 

administrativas 

Membro do colegiado de curso de Direito e do curso de 

Administração; membro do conselho de centro; membro 

do Núcleo Docente Estruturante. 

- - 2021 Em 

andamento. 

Profª Me. Hilziane Layza de Brito Pereira Lima 

Disciplinas 

ministradas 

2020.1: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR II 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VI 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIII 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR IX 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR X 

EST. OBR. SUPERVISIONADO II - ÁREA PENAL 

EST. OBR. SUPERV. III - ÁREA TRABALHISTA 

EST. OBR. SUPERV. IV - ÁREA OPCIONAL 

 

2020.2: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I 

- - 2021 Concluídas 

Orientação de 

monitoria 

FELIPE SOARES ALVES (matrícula 1061101) na 

disciplina DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 60h, no 

período letivo de 2020.1, no curso de DIREITO do 

Campus Prof. Barros Araújo, em Picos – PI 

- - 2021 Concluída 

Orientações de 

TCC e de 

projetos de 

pesquisa 

FONTES, Ráudina Silva Feitosa. DIREITO À 

FELICIDADE E A ALEGAÇÃO DE ABANDONO 

AFETIVO - A responsabilidade civil no Direito de 

Família. 

SANTOS, Eva Jussara Lima Vieira dos. O 

PROTAGONISMO FEMININO NA CONSOLIDAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS E MEDIDAS 

PROTETIVAS NA CONTEMPORANEIDADE. 

- - 2021 Concluídas 
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 SANTOS, Isa Feliciana de Sousa. ADOÇÃO À 

BRASILEIRA X ADOÇÃO LEGAL: A APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

LEAL, Edna Silva. A ALIENAÇÃO PARENTAL E A 

EFETIVIDADE DAS SANÇÕES EXISTENTES NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

MENDES, Felipe ngelo de Freitas. DIREITO DO 

TRABALHO NO CENARIO DA PANDEMIA: 

ANALISE JURIDICO-SOCIAL DOS IMPACTOS E 

ALTERAÇOES LEGISLATIVAS NA VIDA DO 

TRABALHADOR. 

COUTINHO, Dayro Rodrigues de Lima. ANÁLISE 

LEGISLATIVA SOBRE A VIOLAÇÃO DOS 

DIREITOS DA MULHER CAUSADA PELA 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 

PROJETO DE PESQUISA (CADASTRADO NA 

PROP): O ACESSO À JUSTIÇA E A APLICAÇÃO DA 

MEDIAÇÃO NA GESTÃO DOS CONFLITOS PELOS 

CEJUSC’S EM PICOS - PI: UMA ANÁLISE 

EMPÍRICA SOBRE A EFETIVIDADE ALCANÇADA 

    

Participações 

em bancas de 

TCC 

LIMA, Daniel Sousa. NEOPROCESSUALISMO 

BRASILEIRO: ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA 

COOPERAÇÃO FRENTE A CELERIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

BARBOSA, Lucélia de Moura Rocha. REFUGIADOS 

AMBIENTAIS: UM ESTUDO JURÍDICO SOBRE O 

DESERTO VERMELHO EM GILBUÉS-PI. 

SOUSA, Natselane Vivian da Silva. TRANSFOBIA NO 

AMBIENTE DE TRABALHO: UMA ANÁLISE 

JURISPRUDENCIAL ACERCA DO ASSÉDIO 

TRABALHISTA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. 

- - 2021 Concluídas 
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 SILVA, Wislene Erislene da. A LIBERDADE DE 

CRENÇA RELIGIOSA E OS DESAFIOS DO ENSINO 

RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

BRASILEIRAS: UM OLHAR SOBRE A AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.439. 

BORGES, Stéffanni de Karla dos Reis. “BICO 

CALADO, TOMA CUIDADO, O HOMEM VEM AÍ” O 

crime de abandono e maus-tratos de animais. 

SANTOS, Mirely Sousa. “O CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL FIRMADO POR 

CONSUMIDOR ANALFABETO FUNCIONAL”. 

RODRIGUES, Natanael Negreiros. “A 

REGULAMENTAÇÃO DAS APOSTAS ESPORTIVAS 

NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO DIREITO 

TRIBUTÁRIO”. 

MESQUITA, Mayara Gomes Costa. “VIOLÊNCIA 

OBSTÉTRICA VERSUS ASSISTÊNCIA 

HUMANIZADA: UMA ANÁLISE DA RESOLUÇÃO 

2.232/2019 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO”. 

ARAÚJO, Sabrina Pereira de. “ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

FORMAÇÃO DO CONTADOR”. 

CARVALHO, Mariana Luz de. 

“EMPREENDEDORISMO NA CONTABILIDADE: A 

VISÃO DO CONTADOR SOB A PERSPECTIVA DO 

EMPREENDEDORISMO NOS ESCRITÓRIOS DE 

CONTABILIDADE DA CIDADE DE PICOS – PIAUÍ” 

    

Atividades de 

extensão 

PROJETO DE EXTENSÃO: EVENTO DE EXTENSÃO 

O SISTEMA MULTIPORTAS COMO POLÍTICA DE 

ACESSO À JUSTIÇA realizado(a) nos dias 09 e 10 de 

- - 2021 Concluídas 
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 agosto de 2021, via plataforma Google Meet e YouTube 

na cidade de Picos-PI. 

Organização do “I WEBINÁRIO DE GÊNERO, 

INTERSECCIONALIDADE E DIREITOS HUMANOS 

- ESPERANÇA GARCIA”, realizado (a) pela UESPI no 

período de 27 a 02 de Março de 2021, via plataforma 

Google Meet na cidade de Picos-PI. 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO: SEU DIREITO NA 

PRAÇA 

PROJETO DE EXTENSÃO: PROJETO DE 

PESQUISA: PRINCIPAIS MÉTODOS ETÉCNICAS 

DE PESQUISA PARA UM BOM PROJETO 

    

Produção 

científica, 

técnica ou 

artística 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. HÁ 

INTERSECCIONALIDADE NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO EM TERESINA (PI)? Dissertação 

defendida no Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas da Universidade Federal do Piauí (mestrado) 

em março de 2021. 

 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. A 

INTERSECCIONALIDADE NOS DOCUMENTOS 

QUE GUIAM AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

MULHERES EM TERESINA (PI). Artigo submetido à 

Revista Civitas em março de 2021. 

 

PAULINO, Maria Joarina Aguiar; LIMA, Hilziane 

Layza de Brito Pereira. LIMBO TRABALHISTA 

PREVIDENCIÁRIO: A SITUAÇÃO DOS 

EMPREGADOS, EMPREGADORES E INSS. Artigo 

- - 2021 Concluídas 
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 submetido em Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

na Faculdade EADIR. 

 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. PEREZ, Olívia 

Cristina. A INTERSECCIONALIDADE NOS 

DOCUMENTOS QUE GUIAM AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA MULHERES EM TERESINA (PI). 

Artigo submetido à Revista Civitas em março de 2021. 

 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. PEREZ, Olívia 

Cristina. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

NAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL: DOS GOVERNOS 

PETISTAS AOS DIAS ATUAIS. Artigo aceito para 

publicação no livro POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

TEMPOS DE REGRESSÃO DE DIREITOS, do 

Programa de Pós-Gradução em Políticas Públicas da 

UFPI. 

 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. PEREZ, Olívia 

Cristina. HÁ INTERSECCIONALIDADE NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO MUNICÍPIO DE 

TERESINA (PI)? Artigo submetido ao evento Fazendo 

Gênero 12. Florianópolis. 2021. 

 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. PEREZ, Olívia 

Cristina. FEMINISMO ESTATAL: A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE DEMANDAS 

FEMINISTAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

MULHERES EM TERESINA/PI. Artigo submetido à 

Revista Latino Americana Geografia e Gênero em 2020. 

 

FILHO, Elvis Gomes Marques. Figueirêdo, Luciano 
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 Silva. Holanda, Jeisy dos Santos. Martins, José Geovânio 

Buenos Aires. MOURA, Virna Rodrigues Leal. SOUSA, 

Evandro Alberto de. ARAGÃO, Janaina Alvarenga. 

BATISTA, Patricia Maria Santos. MAIA, Veronica 

Lourdes Lima Batista. DINIZ, Ingrid Medeiros Lustosa. 

LIMA, Hilziane Layza de Brito Pereira. DIREITO À 

SAÚDE DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS: UMA 

ANALOGIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO 

BRASIL E ARGENTINA. Research, Society and 

Development, v. 9, n. 9, eXX, 2020. ISSN 2525-3409. 

    

Funções 

administrativas 

Coordenadora de Curso de Bacharelado em Direito - 

Campus Professor Barros Araújo (Portaria nº 0240, de 

14 de outubro de 2020) 

 

Membro do Conselho de Campus - Campus Professor 

Barros Araújo (Picos-PI), de 2019.1 até os dias atuais. 

 

Membro do Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Direito - Campus Professor Barros Araújo (Picos-PI), de 

2019.1 até os dias atuais. Presidente desde 14 de outubro 

de 2020, quando assumi a coordenação de curso. 

 

Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Bacharelado em Direito - Campus Professor Barros 

Araújo (Picos-PI), de 28/07/2020 até os dias atuais 

(PORTARIA CPBA Nº 02 / 2020). Presidente desde 14 de 

outubro de 2020, quando assumi a coordenação de curso. 

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação Setorial do 

Campus "Professor Barros Araújo", em Picos, durante o 

biênio 2020-2022. 

- - 2021 Concluídas 
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Profª Ma. Ingrid Medeiros Lustosa Diniz Ribeiro 

Orientações de 

TCC 

Abigail de Araújo Pereira,. IMPACTOS DO 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA E SUAS VANTAGENS DE USO. 

ELANY CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO. 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: ESTUDO DE 

CASO EM UMA MICRO EMPRESA NA CIDADE DE 

INHUMA-PI. 

LETICIA DE SOUSA LIMA. TRANSPARÊNCIA NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA 

SUA CONCRETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

VALENÇA DO PIAUÍ NO EXERCÍCIO DE 2018. 

JOSE ALBERTO SAMPAIO FILHO. CRIMES 

CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E A EXTINÇÃO 

DE PUNIBILIDADE. 

FRANCISCO WELTON DAS CHAGAS SILVA. ?AS 

IMPLICAÇÕES DA REFORMA TRABALHISTA AOS 

BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

EDWIN RICARDO LEAL GOIS. VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER: Uma análise no contexto da 

pandemia de COVID-19 no ano de 2020. 

PALLOMA LOPES DE BRITO MARIANO. 

MATERNIDADE TARDIA: O crescimento da figura 

feminina no mercado de trabalho e a procrastinação da 

maternidade. 2021. 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES. O EXCESSO DE 

LEIS DENTRO DO DIREITO DO TRABALHO E A 

INFLUÊNCIA NO ÍNDICE DE DESEMPREGO NO 

PAIS. 

- - 2021 Concluídas 

Orientação de 

monitoria 

VIRNA RODRIGUES LEAL MOURA (Direito 

Tributário). 

- - 2021 Concluídas 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 

 

 
 

 SAMUEL DE OLIVEIRA BATISTA FILHO 

FRANCISCO VICENTE LUZ NASCIMENTO 

    

Disciplinas 

ministradas 

2020.1: DIREITO TRIBUTÁRIO; PRÁT JUR DE 

DIREITO TRIBUT E EMPRESARIAL 

2020.2: DIREITO EMPRESARIAL I; DIREITO DA 

SEGURIDADE SOCIAL; PRÁT JUR DE DIREITO 

TRIBUT E EMPRESARIAL; EST. OBR. SUPERV. IV - 

ÁREA OPCIONAL 

2021.1: PRÁT JUR DE DIREITO TRIBUT E 

EMPRESARIAL; EST. OBR. SUPERV. IV - ÁREA 

OPCIONAL; DIREITO PENAL II; DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

- - 2021 Concluídas 

Atividades de 

extensão 

PROJETO DE EXTENSÃO: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UESPI – PICOS (NPJ – PICOS) 

(Processo SEI nº.00089.010602/2021-85) 

PROJETO DE EXTENSÃO: DESCOMPLICANDO O 

PJE (Processo SEI nº.00089.017837/2021-06) - 

MEMORANDO Nº: 235/2021/FUESPI- 

PI/GAB/PREX/DPPE/DTCS. 

PROJETO DE EXTENSÃO: EVOLUÇÃO 

ACADÊMICA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA (Processo SEI nº.00089.017837/2021-06) - 

MEMORANDO Nº: 235/2021/FUESPI- 

PI/GAB/PREX/DPPE/DTCS. 

PROJETO DE EXTENSÃO: RODA DE DIÁLOGO: 

CPI E OS IMPACTOS À SOCIEDADE BRASILEIRA 

(Processo SEI nº.00089.010809/2021-50) - 

MEMORANDO Nº: 175/2021/FUESPI- 

PI/GAB/PREX/DPPE/DTCS. 

- - 2021 Concluídas 

Produção 

científica 

VELOSO, L. M. ; ARAGAO, J. A. ; FIGUEIREDO, L. 

S. ; ROCHA, M. R. R. A. ; ARAUJO, J. B. ; HOLANDA, 

- - 2021 Concluídas 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 

 

 
 

 J. S. ; RODRIGUES, V. ; SOUSA, E. A. ; SAINTRAIN, 

M. V. L. ; BATISTA, P. M. S. ; MAIA, V. L. L. B. ; 

MARQUES FILHO, E. G. ; RIBEIRO. I. M. L. D ; 

LEDIKORNDORFER, C. . Economia Solidária Como 

Resistência E Sobrevivência: Reflexos Nas Comunidades 

Quilombola De Custaneira/Tronco E Canabrav. IOSR 

Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 

v. 26, p. 53-61-61, 2021. 

    

Funções 

administrativas 

Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do 

colegiado do curso de Direito e do conselho de centro. 

- - 2021 Em 

andamento. 

Prof. Me. Emmanuel Rocha Reis 

Projeto de 

Extensão: 

“GRUPO DE 

ESTUDO: 

DIREITO DE 

ENERGIA E 

DIREITOS 

FUNDAMENT 

AIS NO 

CENÁRIO 

REGULATÓR 

IO DA 

ENERGIA 

RENOVÁVEL 

NO ESTADO 

DO PIAUÍ” 

Realizar um debate jurídico contemporâneo, entre 

docentes, discentes e comunidade em geral, sobre a 

regulação da energia renovável no estado do Piauí e os 

impactos 

Fase de 

implantação 

Sem 

recurso 

2202.1 Suspenso – 

Prof. 

Disponibilida 

de para o 

Doutorado. 

Evento de 

Extensão: “O 

SISTEMA 

A proposta consiste em propagar entre docentes, 

discentes, do curso de Direito da UESPI de Picos e de 

outros cursos, e à comunidade externa noções do sistema 

Projeto 

realizou 

palestras e 

Sem 

recurso 

2021.1 Finalizado 

com 

certificação 



476  

 

 
 

MULTIPORT 

AS COMO 

POLÍTICA DE 

ACESSO À 

JUSTIÇA 

multiportas e de acesso à Justiça efetivou a 

interação entre 

ensino e 

extensão 

   

Publicação de 

capítulo no 

livro 

Repercussões 

Jurídicas do 

Home Office, 

organizados 

por Steindorfer 

e Mizuta de 

Brito, editora 

THOTH, ISBN 

978-65-5959- 

010-0 (2021), 

intitulado “A 

atividade 

Home Office 

em tempos de 

pandemia 

COVID-19: A 

ANÁLISE DA 

ALTERAÇÃO 

DO PADRÃO 

DE 

CONSUMO 

ENERGÉTIC 

O E O 

CRESCIMEN 

Desenvolver pesquisa Publicação em 

impresso com 

ISBN 

Sem 

recurso 

2021.1 concluída 
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TO DO USO 

DE ENERIGA 

SOLAR NA 

MATRIZ 

ELÉTRICA 

BRASILEIRA 

     

capí 

tulo no  livro 

intitulado 

Direito, 

Ambiente   & 

Tecnologia: 

estudos   em 

homenagem ao 

professor 

Carlos Alberto 

Molinaro, 

organizado por 

Ingo  Sarlet, 

Regina Ruaro e 

Agusto 

Fontanive Leal 

(2021) - ISBN – 

Desenvolver pesquisa Publicação em 

impresso com 

ISBN 

Sem 

recurso 

2021.1 Concluída 
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978-65-87424- 

62-0; doi 

https://doi.org/ 

10.36592/97865 

87424620, 

disponível em: 

https://www.fu 

ndarfenix.com. 

br, capítulo 

intitulado  A 

ENERGIA 

RENOVÁVEL 

E  SUA 

INTERRELAÇ 

ÃO COM A 

TECNOLOGI 

A E O MEIO 

AMBIENTE: 

UMA 

PROPOSTA 

DE 

CONSTRUÇÃ 

     

https://doi.org/10.36592/9786587424620
https://doi.org/10.36592/9786587424620
https://doi.org/10.36592/9786587424620
https://www.fundarfenix.com.br/
https://www.fundarfenix.com.br/
https://www.fundarfenix.com.br/
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O SOCIAL DA 

IMPLANTAÇ 

ÃO DE 

RENOVÁVEIS 

NA MATRIZ 

ENERGÉTICA 

BRASILEIRA) 

     

Trabalho de 

conclusão de 

curso de 

graduação 

apresentados 

em 

março/abril/20 

21 (Professor 

Orientador 

Graduação 

TCC). 

 
NETO, Erasmo 

Leopoldo 

Orientação Trabalho final de curso Trabalho final 

de curso 

apresentado 

Sem 

recurso 

2021.1 Concluída 
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Albano. 

Habeas Corpus 

Nº166.373: 

uma 

abordagem 

crítico- 

analítica sobre 

a 

admissibilidade 

da colaboração 

premiada e a 

isonomia do 

STF”. 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

(Bacharelado 

em Direito)  - 

Universidade 

Estadual do 

Piauí. 
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LIMA, Izolda 

Pereira  de 

ABANDONO 

AFETIVO: 

Responsabilida 

de civil pelo 

desamor”. 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

(Bacharelado 

em Direito)  - 

Universidade 

Estadual do 

Piauí. 

 
BARROS, 

Lorena 

Macedo.  O 

Direito 

Fundamental à 

liberdade de 
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expressão no 

contexto das 

mídias sociais. 

(Bacharelado 

em Direito)  - 

Universidade 

Estadual  do 

Piauí. 

 
LUZ,  Agivan 

Moura  Fé. 

Energia 

Renovável   e 

garantias 

fundamentais 

no estado  do 

Piauí:  análise 

dos  impactos 

jurídicos   e 

socioeconomico 

s     na 

implantação de 

     



483  

 

 
 

parques 

solares. 

(Bacharelado 

em Direito)  - 

Universidade 

Estadual do 

Piauí. 

 
MAIA,  Caio 

Sousa. Análise 

dos  aspectos 

regulatórios  e 

sociojuridicos 

das  Políticas 

públicas  de 

reinserção  de 

usuários   e 

dependentes 

químicos   à 

sociedade. 

(Bacharelado 

em Direito)   - 
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Universidade 

Estadual do 

Piauí. 

 
QUADROS, 

Ronney 

Erickson de 

Paula. 

Regularização 

de Terras sem 

documentação: 

entraves    e 

soluções sobre 

a venda,  a 

sucessão  e  a 

posse. 

(Bacharelado 

em  Direito)   - 

Universidade 

Estadual   do 

Piauí. 
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RODRIGUES, 

Juliana Sousa. 

A 

EFETIVIDAD 

E E 

EFICÁCIA 

DAS 

NORMAS 

EDUCACION 

AIS NO 

AMBIENTE 

COVID-19: 

ANÁLISE 

SOCIOJURÍDI 

CA DA 

IMPLANTAÇ 

ÃO DE 

AULAS 

REMOTAS 

NO ENSINO 

PÚBLICO 

SUPERIOR 
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NO ESTADO 

DO  PIAUÍ. 

(Bacharelado 

em Direito)  - 

Universidade 

Estadual do 

Piauí. 

     

PARTICIPAÇ 

AO EM 

BANCA DE 

MONOGRAFI 

A – MEMBRO 

 
Francisco 

Tayly de Sousa 

Nascimento. O 

dever 

constitucional 

de preservação 

do meio 

Participar de banca de Trabalho final de curso Trabalho final 

de curso 

apresentado 

Sem 

recurso 

2021.1 Concluída 
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ambiente 

frente à 

legislação 

ambiental: a 

atuação do 

Estado, da 

sociedade, e as 

consequências 

legais. 

Aprovado. 

26.03.2021 

 

Mirely Sousa 

Santos.  O 

contrato  de 

empréstimo 

pessoal 

firmado por 

consumidor 

analfabeto 

funcional. 

Aprovado. 

26.03.2021 

 

Isa Feliciana de 

Sousa Santos. 

Adoção à 
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Brasileira   x 

Adoção Legal: 

a aplicação do 

Princípio  do 

Melhor 

Interesse  da 

Criança e do 

Adolescente. 

05.04.2021 

 
Raúdina Silva 

Feitosa Fontes. 

DIREITO  À 

FELICIDADE 

E  A 

ALEGAÇÃO 

DE 

ABANDONO 

AFETIVO: A 

responsabilida 

de civil no 

Direito de 

Família. 

Aprovada. 

05.04.2021. 
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Edna Silva 

Leal. A 

alienação 

parental e  a 

efetividade das 

sanções 

existentes  no 

ordenamento 

jurídico 

brasileiro. 

Aprovada. 

05.04.2021. 

     

FUNÇÕES 

ADMINISTRA 

TIVAS 

 
Membro       do 

Conselho de 

Campus desta 

IES - Campus 

Participar de etapas administrativas do Campus Atividades 

administrativa 

s 

Sem 

recurso 

2021.1 e 

2021.2 

Em 

andamento 
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Professor 

Barros Araújo 

(Picos-PI). 

2019.2 até os 

dias atuais. 

 
Membro do 

Colegiado do 

Curso   de 

Bacharelado 

em  Direito 

desta IES  - 

Campus 

Professor 

Barros Araújo 

(Picos-PI), de 

2019.1  até os 

dias atuais. 

 
Membro 

Suplente da 

Comissão 
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Permanente de 

Avaliação – 

CPA. Campus 

Professor 

Barros Araújo 

(Picos-PI). 

2020.1 até os 

dias atuais. 

 
Presidente  da 

Banca 

examinadora 

da Avaliação 

Extraordinária 

da  aluna 

HAYLA 

DAPHNE 

ALBUQUERQ 

UE   DE 

OLIVEIRA 

LEAL, 

conforme 
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Portaria N. 

103, de 03 de 

março de 2021. 

Membro do 

Conselho de 

Consultores da 

Revista de 

Ciências 

Jurídicas 

“Direito  e 

Democracia”. 

ULBRA (ISSN 

1518-1685). 

Agosto de 2019 

até os dias 

atuais. 

(atividade 

externa). 

     

Projeto de 

Extensão: 

“GRUPO DE 

ESTUDO: 

Realizar um debate jurídico contemporâneo, entre 

docentes, discentes e comunidade em geral, sobre a 

regulação da energia renovável no estado do Piauí e os 

impactos 

Fase de 

implantação 

Sem 

recurso 

2202.1 Suspenso – 

Prof. 

Disponibilida 

de para o 
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DIREITO DE 

ENERGIA E 

DIREITOS 

FUNDAMENT 

AIS NO 

CENÁRIO 

REGULATÓR 

IO DA 

ENERGIA 

RENOVÁVEL 

NO ESTADO 

DO PIAUÍ” 

    Doutorado. 

Evento de 

Extensão: “O 

SISTEMA 

MULTIPORT 

AS COMO 

POLÍTICA DE 

ACESSO À 

JUSTIÇA 

A proposta consiste em propagar entre docentes, 

discentes, do curso de Direito da UESPI de Picos e de 

outros cursos, e à comunidade externa noções do sistema 

multiportas e de acesso à Justiça 

Projeto 

realizou 

palestras e 

efetivou a 

interação entre 

ensino e 

extensão 

Sem 

recurso 

2021.1 Finalizado 

com 

certificação 

Publicação de 

capítulo no 

livro 

Repercussões 

Jurídicas do 

Home Office, 

organizados 

por Steindorfer 

e Mizuta de 

Brito, editora 

THOTH, ISBN 

978-65-5959- 

Desenvolver pesquisa Publicação em 

impresso com 

ISBN 

Sem 

recurso 

2021.1 concluída 
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010-0 (2021), 

intitulado “A 

atividade 

Home Office 

em tempos de 

pandemia 

COVID-19: A 

ANÁLISE DA 

ALTERAÇÃO 

DO PADRÃO 

DE 

CONSUMO 

ENERGÉTIC 

O E O 

CRESCIMEN 

TO DO USO 

DE ENERIGA 

SOLAR NA 

MATRIZ 

ELÉTRICA 

BRASILEIRA 

     

Profª Ma. Tamires Eidelwein 

Pesquisa Produção do 

artigo 

O sistema 

Internacional e 

as raízes dos 

interesses 

estratégicos na 

política externa 

Artigo completo publicado na revista 

Concilium, 22(2), 310–329. 

https://doi.org/10.53660/CLM-122-141 

- 2021.1 concluído 
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 de segurança 

dos Estados 

Unidos. 

Autores: Dr. 

Márcio Azevedo 

Guimarães/UFR 

GS – Dr. 

Gabriel 

Eidelwein 

Silveira/UFPI – 

Me. Tamires 

Eidelwein 

UESPI 

    

Pesquisa Produção do 

artigo 

MUTAÇÃO 

CONSTITUCIO 

NAL: a tese da 

abstrativização 

(ou objetivação) 

do controle 

difuso e seus 

reflexos no 

controle de 

constitucionalid 

ade brasileiro. 

Autores: Luiz 

André Lima de 

Araújo e Thaís 

Silva Alves 

UESPI/Bom 

Artigo completo a ser publicado na 

revista 

MPPI 

- 2021.1 Aceito para 

publicação 
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 Jesus e Tamires 

Eidelwein 

UESPI/Picos. 

    

Pesquisa Produção do 

capítulo de 

livro 

"POLICIAMEN 

TO 

COMUNITÁRI 

O NO BRASIL: 

NOVAS 

FORMAS DE 

ENFRENTAM 

ENTO DAS 

VIOLÊNCIAS" 

de autoria de 

"CARLITO 

LINS DE 

ALMEIDA 

FILHO, 

GABRIEL 

EIDELWEIN 

SILVEIRA, 

TAMIRES 

EIDELWEIN, 

STANLEY 

DOS SANTOS 

OLIVEIRA", 

Capítulo publicado no livro: "Prevenção 

e enfrentamento de violências: 

Experiências e produção do conhecimento 

no âmbito das políticas públicas no 

Brasil" Organizadora Soraya Araujo Uchoa 

Cavalcanti. – Ponta Grossa - PR: Atena, 

2021. 

- 2021.1  

Pesquisa Produção do 

capítulo de 

livro 

Licença 

Capítulo publicado no livro: As novas 

relações de trabalho no século XXI: 

desafios da sociedade tecnológica. (Org.). 

Paulo J. Libardoni; Paulo Ricardo Dias de 

- 2021.1  
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 amamentação 

por 4, 6, 10, 12 

ou 24 meses. 

Autores: Dr. 

Paulo José 

Libardoni e Me. 

Tamires 

Eidelwein. 

Moraes; Rodrigo Wasem Galia. 1ed.São 

Paulo: Lex Editora, 2021, v. 1, p. 45-62. 

   

Pesquisa Produção do 

capítulo de 

livro 

OS 

CONSELHOS 

MUNICIPAIS 

DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: 

PENSADOS A 

PARTIR DA 

TEORIA DO 

DIREITO 

SOCIAL DE 

GEORGES 

GURVITCH. 

Autores: Yana 

Gonçalves de 

Moura/UFPI - 

Dr. Gabriel 

Eidelwein 

Silveira/UFPI – 

Me. Tamires 

Eidelwein 

UESPI. 

Capítulo publicado no livro: 

Função política e social do direito e teorias 

da constituição/Organizadora Alessandra 

Knoll. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. 

- 2021.1  
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Pesquisa Líder do grupo 

de estudos e 

pesquisa 

registrado no 

CNPq: 

Gênero, Poder 

e Sociedade 

Estudo de artigos e coordenação de 

pesquisa 

- 2021.1 Em 

andamento 

Pesquisa Orientação do 

TCC da aluna 

Dayra Maria 

de Souza 

Santana 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 

Pesquisa Orientação do 

TCC da aluna 

Luana Maria 

Almondes 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 

Pesquisa Orientação do 

TCC do aluno 

Paulo José 

Rodrigues 

Gonçalves de 

Souza 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 

Pesquisa Orientação do 

TCC do aluno 

Marcelo 

Agostinho de 

Souza Santos 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 

Pesquisa Orientação do 

TCC do aluno 

Felipe de Lima 

Santos 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 
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Pesquisa Orientação do 

TCC do aluno 

Wesley Abreu 

Fontes 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 

Pesquisa Coorientação 

do TCC da 

aluna Kirllyan 

Crys Amorim 

da Silva 

Realização do projeto - 2021.1 Concluído 

Ensino Disciplina 

Introdução ao 

Direito 

(60h) - 2021.1 Concluído 

Ensino Disciplina 

Medicina Legal 

(60h) - 2021.1 Concluído 

Ensino Disciplina 

Antropologia 

Jurídica 

(60h) - 2021.1 Concluído 

Ensino Disciplina 

Direito 

Internacional 

Público 

(60h) - 2021.1 Concluído 

Ensino Disciplina 

Estágio 

Supervisionado 

Obrigatório – 

Penal 

(90h) - 2021.1 Concluído 

Profª Esp. Larissa Noronha Chaves 
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Aulas na 

disciplina 

Teoria Geral 

do Direito Civil 

Aulas na disciplina Teoria Geral do Direito Civil Aulas na 

disciplina 

Teoria Geral 

do Direito Civil 

Aulas na 

disciplina 

Teoria 

Geral do 

Direito 

Civil 

Aulas na 

disciplina 

Teoria 

Geral do 

Direito 

Civil 

Aulas na 

disciplina 

Teoria Geral 

do Direito 

Civil 

Proporcionar 

conhecimento 

acadêmico em 

relação às 

noções 

fundamentais 

pertinentes à 

matéria 

Proporcionar conhecimento acadêmico em relação às 

noções fundamentais pertinentes à matéria 

Proporcionar 

conhecimento 

acadêmico em 

relação às 

noções 

fundamentais 

pertinentes à 

matéria 

Proporcion 

ar 

conhecime 

nto 

acadêmico 

em relação 

às noções 

fundament 

ais 

pertinentes 

à matéria 

Proporcio 

nar 

conhecim 

ento 

acadêmic 

o em 

relação às 

noções 

fundame 

ntais 

pertinent 

es à 

matéria 

Proporcionar 

conheciment 

o acadêmico 

em relação às 

noções 

fundamentai 

s pertinentes 

à matéria 

Conhecimento 

a respeito da 

parte geral do 

Código Civil de 

2002 

Conhecimento a respeito da parte geral do Código Civil 

de 2002 

Conhecimento 

a respeito da 

parte geral do 

Código Civil de 

2002 

Conhecime 

nto a 

respeito da 

parte geral 

do Código 

Civil de 

2002 

Conheci 

mento a 

respeito 

da parte 

geral do 

Código 

Civil de 

2002 

Conheciment 

o a respeito 

da parte 

geral do 

Código Civil 

de 2002 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se aplica 

03/11/2021 a 

07/3/2022 

03/11/2021 a 07/3/2022 03/11/2021 a 

07/3/2022 

03/11/2021 

a 07/3/2022 

03/11/202 

1 a 

03/11/2021 a 

07/3/2022 
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    07/3/2022  

Em 

encerramento 

de semestre 

Em encerramento de semestre Em 

encerramento 

de semestre 

Em 

encerrame 

nto de 

semestre 

Em 

encerram 

ento de 

semestre 

Em 

encerrament 

o de semestre 

Aulas na 

disciplina 

História do 

Direito 

Aulas na disciplina História do Direito Aulas na 

disciplina 

História do 

Direito 

Aulas na 

disciplina 

História do 

Direito 

Aulas na 

disciplina 

História 

do 

Direito 

Aulas na 

disciplina 

História do 

Direito 

Proporcionar 

conhecimento 

acadêmico em 

relação às 

noções 

fundamentais 

pertinentes à 

matéria 

Proporcionar conhecimento acadêmico em relação às 

noções fundamentais pertinentes à matéria 

Proporcionar 

conhecimento 

acadêmico em 

relação às 

noções 

fundamentais 

pertinentes à 

matéria 

Proporcion 

ar 

conhecime 

nto 

acadêmico 

em relação 

às noções 

fundament 

ais 

pertinentes 

à matéria 

Proporcio 

nar 

conhecim 

ento 

acadêmic 

o em 

relação às 

noções 

fundame 

ntais 

pertinent 

es à 

matéria 

Proporcionar 

conheciment 

o acadêmico 

em relação às 

noções 

fundamentai 

s pertinentes 

à matéria 

Profª Ma. Amélia Coelho Rodrigues Maciel 

Organização 

de palestras 

Incentivar os alunos a aprofundar os conhecimentos com 

professores e pesquisadores de outras instituições. 

Boa 

participação 

da comunidade 

acadêmica do 

curso de 

Nenhum 20 de 

novembr 

o de 2021, 

18 de 

dezembro 

Encerrada. 
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  Direito da 

UESPI e de 

outros cursos e 

instituições. 

Interação 

cultural e 

intelectual. 

 de 2021, 

13 de 

janeiro 

de 2022 e 

20 de 

janeiro 

de 2022 

 

Orientação de 

TCC 

Enriquecer a pesquisa científica em direito e cumprir 

requisito para conclusão de graduação. 

Eu e meu 

orientando 

estamos 

aprimorando 

nossos 

conhecimentos 

jurídicos. 

Nenhum Início em 

12 de 

janeiro 

de 2022. 

Ainda em 

andamen 

to 

Em 

andamento 

Disciplina 1702 

- ECONOMIA 

POLITICA 

Apresentar aos alunos do primeiro período a imbricada 

relação entre economia, política e direito. 

Ao final da 

disciplina, 

ficou claro que 

não é possível 

separar o 

direito da 

política e da 

economia. 

Nenhum 13 de 

novembr 

o de 2021 

a 05 de 

março de 

2022 

60 hrs 

Em 

encerrament 

o 

Disciplina 

Disciplina: 

4448 - 

FILOSOFIA 

GERAL E 

JURÍDICA 60 

hrs 

Apresentar aos alunos do primeiro período a tradição 

filosófica e sua implicação no direito. 

 
Fomentamos o 

conhecimento 

crítico e 

filosófico do 

direito. 

Nenhum 11 de 

novembr 

o de 2021 

a 03 de 

março de 

2022 

60 hrs 

Em 

encerrament 

o 
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Disciplina: 

1732 - 

DIREITO 

PROCESSUAL 

CIVIL III 60 

hrs 

Compreensão do Direito Processual Civil III Compreensão 

do Direito 

Processual 

Civil III 

Nenhum Início em 

22 de 

novembr 

o de 2021 

a 07 de 

março de 

2022 

Em 

encerrament 

o 

Disciplina: 

4473 - 

PRÁTICA 

JURÍDICA DE 

DIREITO 

CIVIL II 60 

hrs 

Praticar os conhecimentos em Direito Civil II Praticar os 

conhecimentos 

em Direito 

Civil II 

Nenhum 12 de 

novembr 

o de 2021 

a 11 de 

fevereiro 

de 2022 

Encerrado 

Disciplina: 

1734 - 

DIREITO 

INTERNACIO 

NAL 

PRIVADO 60 

hrs 

Estudo sistemático da normatividade internacional em 

conexão espacial privada 

Compreensão 

do Direito 

Internacional 

Privado 

Nenhum 18 de 

fevereiro 

de 2022 

Em 

andamento 

Organização 

de palestras 

Incentivar os alunos a aprofundar os conhecimentos com 

professores e pesquisadores de outras instituições. 

Boa 

participação 

da comunidade 

acadêmica do 

curso de 

Direito da 

UESPI e de 

outros cursos e 

instituições. 

Interação 

cultural e 

Nenhum 20 de 

novembr 

o de 2021, 

18 de 

dezembro 

de 2021, 

13 de 

janeiro 

de 2022 e 

20 de 

janeiro 

Encerrada. 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- PROPLAN 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 

 

 
 

  intelectual.  de 2022  

 

 

 

 

Coordenador do Curso de Direito 
Portaria n. 0130/2022 

Campus Prof. Barros Araújo 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Barros Araújo 

SETOR: Coordenação do Curso de Direito 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Disciplinas 

ministradas 

Disciplinas ministradas, 

conforme relatorio, no 

formato PDF, em anexo ao 

processo SEI 

00089.003391/2022-13. 

Disciplinas ministradas com 

exito. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Concluidas 

Ensino Participacoes em 

bancas de TCCs 

e orientacoes de 

TCCs. 

Participacoes em bancas 

de TCCs e orientacoes de 

TCCs, conforme relatorio, 

no formato PDF, em anexo 

ao processo SEI 

00089.003391/2022-13. 

Participacoes em bancas 

de TCCs e orientacoes de 

TCCs. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Concluidas 

Ensino 0rientacoes de 

monitorias 

remuneradas  e 

nao-remuneradas 

0rientacoes de monitorias, 

conforme relatorio, no 

formato PDF, em anexo ao 

processo SEI 

00089.003391/2022-13. 

Monitorias realizadas com 

exito. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Concluidas 

Extensao Participacoes em 

congressos e 

reunioes 

cientificas 

Coordenacao, organizacao 

e participacao em eventos 

cientificos, conforme 

relatorio, no formato PDF, 

em anexo ao processo SEI 

00089.003391/2022-13. 

Acoes extensionistas 

realizadas com exito. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Concluidas 
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Pesquisa Producao 

cientifica, tecnica 

ou artistica 

Artigos cientificos 

publicados em revistas com 

Qualis/CAPES, conforme 

relatorio, no formato PDF, 

em anexo ao processo SEI 

00089.003391/2022-13. 

Publicacao de artigos. Sem 

Recurso 

- 2021 Concluidos 

Administrativa( 

Pessoal) 

Funcoes 

administrativas 

Participacao em colegiado 

de curso; conselho de 

centro; e Nucleo Docente 

Estruturante. 

Participacao efetiva nas 

demandas administrativas. 

Sem 

Recurso 

- 2021 Em andamento. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Barros Araújo 

SETOR: Direção de Picos-UESPI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Ministrar 

disciplinas no 

curso de 

Agronomia 

Ministrar aulas para os 

Blocos do Curso de 

Agronomia do Campus 

Professor Barros Araujo, de 

forma remota. 

0bjetivo alcancado Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino Participacoes em 

coordenacao de 

projetos, capitulo 

de livro e 

minicursos 

Participacoes do curso de 

Biologia 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Ensino Controle de 

processos 

pessoais de 

professores, 

servidores  e 

prestadores de 

servicos 

terceirizados 

Acoes da Secao de 

Pessoal 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Atividades em execucao 

Ensino Disciplinas 

ministradas 

Disciplinas ministradas no 

curso de Direito 

Alcancado Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 
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Ensino Participacoes em 

pesquisas, 

eventos 

cientificos, 

monitorias e 

bancas de TCC's. 

Participacoes do curso de 

Pedagogia 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Ensino Revisao 

curricular 

Reestruturar a grade 

curricular e o PPC do curso 

de Educacao Fisica. 

Alcancando Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Finalizando 

Extensao Projetos PIBEU 

de Agronomia 

Capacitar os trabalhadores 

rurais da agricultura familiar 

sobre a alimentacao de 

ovinos e caprinos com intuito 

de melhorar a 

producao/criacao desses 

animais e aumentar a fonte 

de renda das familias 

Alcancado Convenio R$ 400,00/mes 

PIBEU/UESPI 

(Bolsa) 

2021 Concluido 

Extensao Projetos PIBIC 

em Agronomia 

Avaliar a morfogenese e 

estrutura, de cultivares de 

Panicum maximum 

(Massai, Mombaca e 

Tanzania) cultivadas em 

vasos em funcao de 

diferentes fontes de 

adubacao fosfatada. 

Alcancado Convenio R$ 400,00/mes 

PIBIC/UESPI 

(Bolsa) 

2021 Concluido 

Extensao Coordenacao do 

programa de 

residencia 

pedagogica 

Programa do curso de 

Educacao Fisica 

Alcancando Convenio CAPES 2021 Finalizando 
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Extensao Participacao do 

XIX Seminario de 

Iniciacao 

Cientifica da 

UESPI de 

Agronomia 

Avaliar trabalhos na 

plataforma do evento. 

Coordenar a apresentacao 

no evento, de quatro. 

Projetos de Iniciacao 

Cientifica aprovados no 

edital do PIBIC 2019/2020 

Realizados os objetivos 

propostos 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Extensao Participacoes em 

projetos de 

extensao, PIBIC e

 residencia 

pedagogica 

Participacoes do curso de 

Pedagogia 

Alcancados Sem 

Recurso 

Sem recursos 2021 Concluidos 

Extensao Participacoes em 

projetos de 

extensao 

Projetos do curso de 

Enfermagem 

Alcancado Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluidos 

Extensao Participacao da 

organizacao do 

evento XIII 

Semana de 

Agronomia: 

Caminhos  e 

desafios para a 

Agropecuaria: 

Contribuicoes 

Tecnicas  e 

cientificas. 

Contribuicao para a 

formacao dos discentes 

atraves de palestras e 

atividades desenvolvidas 

durante o evento de forma 

remota 

Alcancado Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 
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Extensao Participacao em 

eventos  de 

extensao e 

residencia 

pedagogica 

Realizacoes do curso de 

Pedagogia 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Extensao Plantao 

psicologico 

Producao do curso de 

Pedagogia 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Em andamento 

Extensao Producao de 

E-book da Loga 

Joeme 

Producao do curso de 

Jornalismo 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluido 

Extensao 0rientacoes de 

TCC's e 

Monitorias 

Acoes do curso de 

Enfermagem 

Alcancados Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluidos 

Extensao Participacoes em 

congressos e 

reunioes 

cientificas 

Realizados no curso de 

Direito 

Alcancado Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Pesquisa Participacoes em 

projetos de 

pesquisa 

Projetos de Educacao 

Fisica 

Alcancado Doacao Proprio 2021 Concluidos 

Pesquisa Producao 

cientifica, tecnica 

ou artistica em 

Direito 

Publicacao de artigos Alcancado Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Pesquisa Participacoes em 

pesquisa de 

campo e 

conferencias 

Participacoes do curso de 

Pedagogia 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 
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Pesquisa Participacoes em 

PIBEU e 

producao de 

artigos cientificos 

Participacoes do curso de 

Enfermagem 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Pesquisa Participacoes em 

projetos de 

pesquisas e 

oficinas 

Participacoes do curso de 

Jornalismo 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Pesquisa Participacoes em 

projetos de 

pesquisa 

Participacoes do curso de 

Enfermagem 

Alcancado Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Pesquisa Participacoes em 

livros e no 

programa PIBIC 

Participacoes do curso de 

Jornalismo 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluido 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Reforma do 

campus do Junco 

Acoes da Direcao Alcancados Suprimento 

de Fundos 

Suprimento de 

fundos 

2021 Finalizado 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Recuperacao   do 

teto da biblioteca 

Acoes da Direcao Alcancados Suprimento 

de Fundos 

Suprimento de 

fundos 

2021 Finalizado 

Administrativa( 

Pessoal) 

Participacao em 

processo seletivo 

Participacoes do curso de 

Enfermagem 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Concluidos 

Administrativa( 

Pessoal) 

Participacao em 

processo seletivo 

processo   seletivo   para   o 

curso de Educacao Fisica 

Alcancado Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Finalizado 

Administrativa( 

Pessoal) 

Controle de 

programas de 

assistencias 

estudantis 

Acoes da Secao de 

Pessoal 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Atividades em execucao 
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Administrativa( 

Gestao) 

Catalogacao, 

debastamento, 

recuperacao, 

reparacao do 

acervo 

bibliografico 

Acoes do setor de 

Biblioteca 

Alcancados Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Atividades em execucao 

Administrativa( 

Gestao) 

Apoio  aos 

usuarios   e 

coordenacoes, e 

disseminacao 

dos servicos 

necessarios 

Acoes da Biblioteca Alcancados Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Atividades em execucao 

Administrativa( 

Gestao) 

Atendimento ao 

publico interno e 

externo, 

recepcao  e 

distribuicao de 

correspondencias 

e documentos 

Acoes do setor de protocolo Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Atividades em execucao 

Administrativa( 

Gestao) 

Atendimento  a 

comunidade 

academica, 

realizacao de 

matriculas e 

acoes no sistema 

academico 

Acoes do controle 

academico 

Alcancados Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Atividades em execucao 

Administrativa( 

Gestao) 

Atualizacao de 

PPC 

PPC de Biologia Alcancando Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Finalizando 
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Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes com 

comissoes de 

formatura e 

aplicacao 

Acoes da Secao de 

Pessoal 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Atividades em execucao 

Administrativa( 

Gestao) 

Prestar 

informacoes 

acerca  de 

monitorias, 

producao  de 

editais eletivos, 

servicos  de 

secretaria         no 

Conselho         de 

Campus e 

participacao nos 

eventos da IES 

Acoes do Nucleo de 

Programas Educacionais 

Alcancados Sem 

Recurso 

Proprio 2021 Atividades em execucao 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 

2021 

CAMPUS: Campus Barros Araújo 

SETOR: Coordenação do Curso de Letras-Português 

 

AÇÕE
S OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ
O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino J0RNADA DE 

ESTUD0S 

LINGUISTIC0S E 

LITERARI0S  - 

ENC0NTR0S 

VIRTUAIS â€“ V 

J0RNADA 

LITERARIA E I 

J0RNADA 

LINGUISTICA 

Proporcionar aos alunos e 

profissionais a interacao 

entre a teoria e pratica, bem 

como atualizar 

conhecimentos com 

especialistas da area. 

Alunos do Curso de 

Licenciatura Plena em 

Letras-Portugues e 

comunidade academica. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 

financeiro. 

26 e 27 de 

agosto de 2020. 

Atividade executada. 

Ensino Encontros do 

GELP (Grupo de 

Estudo em 

Literaturas em 

Lingua 

Portuguesa). 

Desenvolver pesquisas, 

tematizando a literatura de 

lingua portuguesa, 

especificamente a literatura 

brasileira, tendo como 

material investigativo o 

processo  de 

ensino-aprendizagem, 

seguindo orientacoes dos 

estudos em literatura. 

0s orientandos e alunos 

convidados elaboraram: 

quadro de encontros 

quinzenais, bibliografia do 

grupo, ensaios e pesquisas 

em torno dos objetos do 

grupo. 

Sem 

Recurso 

Recursos dos 

docentes e 

discentes 

participantes do 

GELP. 

Encontros 

quinzenais de o 

marco de 2020 a 

dezembro de 

2021. 

Concluida. 
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Extensao Subprojeto de 

Letras â€“ 

Portugues  - 

Programa 

Residencia 

Pedagogica. 

Extensao 

Viabilizar meios para que os 

discentes do curso de 

Letras Portugues, a partir 

do 6Âº periodo, construam 

experiencias de formacao 

no ambito de escolas da 

rede de Educacao Basica, 

de modo a efetivarem, na 

pratica pedagogica, a 

didatizacao dos 

conhecimentos da area de 

formacao academica. 

Acreditamos estar atingindo 

nosso objetivo maior, o qual 

diz respeito a vivencia da 

pratica docente em escolas 

da Educacao Basica. 

Convenio Bolsa/CAPES Novembro de 

2020 a abril de 

2022. 

Atividade em andamento 

Extensao Programa 

Institucional de 

Bolsas de 

Iniciacao a 

Docencia (PIBID) 

- 

Letras/Portugues 

Incentivar a formacao de 

docentes em nivel superior 

para a educacao basica; 

Articular-se com os 

programas de formacao 

inicial e continuada de 

professores da educacao 

basica, de forma a 

contribuir com a criacao ou 

com o fortalecimento de 

grupos de pesquisa que 

potencialize a producao de 

conhecimento. 

Acreditamos estar atingindo 

nosso objetivo maior, o qual 

diz respeito a vivencia da 

pratica docente em escolas 

da Educacao Basica. 

Convenio Bolsa/CAPES Novembro de 

2020 a abril de 

2022. 

Atividade em andamento 
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Extensao 0rganizacao e 

participacao:  II 

C0NGRESS0 

REGI0NAL DE 

LETRAS. 

Promover a extensao 

universitaria, com vistas ao 

desenvolvimento regional 

garantindo a continuidade 

da formacao de 

profissionais de excelencia 

e da divulgacao cientifica 

atraves da realizacao de 

palestras, minicursos, 

oficinas ofertadas por 

estudantes e professores de 

diversas regioes do 

Piaui. 

Participacao da 

comunidade universitaria 

picoense e adjacente. 

Sem 

Recurso 

Recursos dos 

docentes e 

discentes do 

Curso de 

Letras/PortuguE 

s - UESPI. 

Picos. 

Segundo 

semestre:   03   a 

05 de novembro 

de 2021. 

Atividade Executada. 

Pesquisa 0rientacao dos 

Projetos de 

Iniciacao 

Cientifica â€“ 

PIBIC (2020 â€“ 

2021) 

Proporcionar aos 

academicos de Letras a 

iniciacao a pesquisa em 

Linguistica e em Literatura. 

0s orientandos 

desenvolveram a pesquisa, 

entregaram os relatorios 

(parcial e final) e 

apresentaram  suas 

pesquisas no evento e 

Iniciacao Cientifica da 

UESPI. 

Sem 

Recurso 

PR0P, 

docentes-orienta 

dores e 

discentes. 

De agosto de 

2020 a outubro 

de 2021. 

Atividade executada e 

concluida em outubro de 

2019. 

Pesquisa 0rientacao dos 

Projetos de 

Iniciacao 

Cientifica â€“ 

PIBIC (2021 â€“ 

2022). 

Proporcionar aos 

academicos de Letras a 

iniciacao a pesquisa em 

Linguistica e em Literatura. 

os orientando estao a 

desenvolver a pesquisa e 

entregaram o relatorio 

parcial. 

Sem 

Recurso 

PR0P, 

docentes-orienta 

dores e 

discentes. 

De agosto de 

2021 a outubro 

de 2022. 

Atividade em execucao. 
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Pesquisa Encontros do 

Grupo de 

Pesquisa em 

Analise Socio 

critica do 

Discurso. 

Discutir de modo mais 

acessivel a ADC, levando-se 

em conta que outros 

profissionais alem de 

linguistas a utilizam; propor 

um tratamento da 

linguagem diferenciado, 

considerando-a como 

processo e produto social; 

aproximar a Linguistica das 

Ciencias Sociais. 

0s orientandos e alunos 

convidados elaboraram: 

quadro de encontros 

quinzenais, bibliografia do 

grupo, ensaios e pesquisas 

em torno dos objetos do 

grupo. 

Sem 

Recurso 

Recursos dos 

docentes  e 

discentes 

participantes do 

Grupo de 

Pesquisa. 

Encontros 

quinzenais de o 

abril de 2020 a 

dezembro de 

2021. 

Atividade executada. 

Pesquisa Encontros do 

Grupo de 

Pesquisa em 

Linguistica 

Textual. 

Investigar os diversos 

modos de construcao 

avaliativas das 

recategorizacoes. Estas sao 

um fenomeno cognitivo-

discursivo os quais efetuam 

uma verdadeira 

transformacao do referente 

instituido discursivamente, o 

que se da por meio de 

recursos e 

estrategias textuais. 

0s orientandos e alunos 

convidados elaboraram: 

quadro de encontros 

quinzenais, bibliografia do 

grupo, ensaios e pesquisas 

em torno dos objetos do 

grupo. 

Sem 

Recurso 

Recursos dos 

docentes  e 

discentes 

participantes do 

Grupo de 

Pesquisa. 

Encontros 

quinzenais de o 

abril de 2020 a 

dezembro de 

2021. 

Atividade executada. 

Administrativa( 

Gestao) 

Matricula dos 

Alunos com 

pendencias. 

Matricular os alunos com 

pendencias no semestre 

2020.2. 

Realizacao da matricula dos 

alunos com pendencia e       

envio       dos       seus 

comprovantes de matricula. 

Sem 

Recurso 

Coordenacao e 

discentes 

Maio Atividade executada 
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Administrativa( 

Gestao) 

Fechamento dos 

encargos 

docentes de 

2021.1. 

Analisar e homologar. os 

encargos anexados pelos 

docentes 

0rientacao, analise e 

fechamentos dos encargos 

dos professores que foram 

enviados para a analise da 

direcao. 

Sem 

Recurso 

Coordenacao e 

docentes 

Agosto Atividade executada 

Administrativa( 

Gestao) 

0rganizacao dos 

Horarios das 

Disciplinas do 

semestre 2020. 

0rganizar os horarios das 

disciplinas do semestre 

2020.2 

0rganizacao do horario e 

envio aos professores. 

Sem 

Recurso 

Coordenacao e 

docentes 

Maio Atividade executada 

Administrativa( 

Gestao) 

ENADE 2021 Avaliar os alunos que 

precisam ser inscritos no 

ENADE 2021; 

Inscrever os alunos 

ingressantes e concluintes 

na plataforma do INEP. 

Envio de formulario 

organizado pela direcao 

para coleta de dados dos 

alunos que deveriam ser 

inscritos no ENADE e 

orientacao para o 

preenchimento. Inscricao 

dos alunos concluintes e 

ingressantes na plataforma 

do INEP. 

Sem 

Recurso 

INEP, 

Coordenacao e 

discentes 

Agosto Atividade executada 

Administrativa( 

Gestao) 

0fertas de vagas 

do SiSU em 

2021.2 

Debater com o colegiado a 

oferta de vagas para o 

curso no semestre 2021.2. 

0ferta de 40 vagas no turno 

da tarde e envio da decisao 

a PREG. 

Sem 

Recurso 

Colegiado do 

Curso de 

Letras/Portugues 

. 

Junho Atividade executada 

Administrativa( 

Gestao) 

0ferta de 

Disciplinas 

2020.2. 

Consultar a oferta de 

disciplinas do semestre 

2020.2. 

0fertar   as   disciplinas   no 

sistema academico. 

Consenso sobre as 

disciplinas ofertadas. 

Divisao das disciplinas 

ofertadas 

Sem 

Recurso 

Coordenacao e 

Docentes 

Marco Atividade executada. 
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Administrativa( 

Gestao) 

Reformulacao do 

PPC do Curso de 

Letras/Portugues. 

Realizar um levantamento 

das alteracoes necessarias 

para a reformulacao do 

PPC. 

Construcao do Fluxograma 

do curso, considerando as 

resolucoes. 

Realizacao de reunioes 

com o NDE do curso para o 

Diagnostico da atual 

situacao do PPC e 

socializacao das 

Resolucoes lidas pelos 

professores, alem da 

construcao coletiva do 

fluxograma do curso. 

Sem 

Recurso 

NDE do Curso 

de 

Letras/Portugues 

. 

Junho a 

dezembro 

Atividade em andamento 

Administrativa( 

Gestao) 

Fechamento dos 

Encargos 

Docentes. 

Levantar  as  atividades 

cadastradas pelos docentes 

no semestre 2020.2; 

Consultar a resolucao que 

trata sobre os encargos; 

0rientar os docentes a 

inserirem os encargos no 

professor online; 

Analisar os encargos 

anexados pelos docentes. 

0rientacao, analise e 

fechamentos dos encargos 

dos professores que foram 

enviados para a analise da 

direcao. 

Sem 

Recurso 

Coordenacao e 

docentes 

Abril Atividade executada 

Administrativa( 

Gestao) 

Consulta aos 

alunos e 

professores do 

curso sobre as 

metas do PDI 

2022-2026. 

Debater as metas do PDI da 

instituicao de 2022 a 2026 

no ambito do curso de 

Letras; 

Desenvolver propostas para 

o PDI da instituicao. 

Realizacao de reuniao com 

os alunos e professores 

para debater as metas do 

PDI e elaboracao de um 

formulario de coleta de 

sugestoes, cujas 

informacoes foram 

enviadas para a direcao do 

campus. 

Sem 

Recurso 

Docentes e 

discentes 

Julho Atividade executada 
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RELATORIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021.1 

 
 
 

Nº 

 
 

AÇÕES 

 
 

OBJETIVOS 

 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

VALOR FONTE 

 
 

01 

ORIENTAÇÃO         DE          TCC          : 

Acondicionamento de Resíduos Sólidos 
Hospitalares: um estudo em 
organizações hospitalares privadas de 
Picos-PI. 

Analisar o processo de gerenciamento de resíduos 

sólidos nos hospitais Dr. Oscar e Memorial do Carmo 

localizado na cidade de Picos. 

Analisar as etapas desenvolvidas no gerenciamento 
nas unidades 

Foi possível observar 
como acontece o 
gerenciamento de 
resíduos sólidos; 
Conhecimento da 
legislação aplicada; 

Nenhum Não se 
aplica 

2021.1 Concluído 

  Identificar as estratégias e ferramentas utilizadas 

Analisar as questões gerenciais de sustentabilidade 

ambiental 

A qualificação da mão- 
de-obra que trabalha 
nesta área dentro do 
hospital 

    

   Conheceu como os     

   resíduos são     

   separados e     

   identificados;     

   Conheceu quais os     

   riscos de     

   contaminação para a     

   saúde humano e para     

   o meio ambiente.     

02 0rientacao TCC O C0MP0RTAMEN T0 Analisar as caracteristicas do comportamento 

empreendedor entre homens e mulheres no municipio 

de Jaicos â€“ PI. 

Foi possivel observar o 
perfil de atuacao dos 
dois generos e como 
estes se diferem e se 
assemelham. 0s dados 
mostram tambem que 
a maioria das mulheres 
empreenderam mais 
por necessidade, 
visando gerar renda 

para sua 
subsistencia e de sua 
familia, diferente dos 
homens, que afirmam 
ter sido motivados pela 
oportunidade 

Emenda nao se 2021.1 Concluido 
 EMPREENDED0 RENTRE   H0MEN   E  aplica   

 MULHERES N0 MUNICIPI0 DE     

 JAIC0S-PI: UMA ANALISE     

 C0MPARATIVA     
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   identificada 
no setor. 

    

03 Disciplina - Administracao Publica Compreender o processo de planejamento e 

organizacao da 

AdministracaoPublica brasileira, destacando as 

principais reformas e mudancas promovidas pela 

Constituicao Federal nas ultimas decadas e o novo 

papel do Estado, do 

governo e da sociedade. 

- Conhecimento 

dos principais 

modelos  da 

Administracao Publica 

e do ciclo da politica 

publica;  

- Compreensao 

do funcionamento 

politico, social e 
economico. 

Sem 
Recurso 

sem 
recurso 

2021.1 Concluido 

04 Disciplina Gestao Ambiental Compreender a dinamica da questao ambiental e 

discutir o desenvolvimento sustentavel nos contextos 

social, economico e organizacional 

Conhecimento dos 
instrumentos e politicas 
da gestao ambiental 
partir do contexto da 
sociedade 
contemporanea e das 
estrategias 

de 
responsabilidade 
socioambiental nas 
organizacoes. 

Sem 
Recurso 

nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 
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05 Disciplina Comunicacao 0rganizacional Capacitar os alunos para compreender os elementos 

teoricos e praticos da 

Comunicacao 0rganizacional e promover a aplicacao 

dos seus recursos de forma coerente 

e correta no  ambiente 

profissional. 

Conhecimento dos 
recursos da 

Comunicacao 
0rganizacional; 
Construcao de textos e 
documentos oficiais 
utilizados no ambiente 
organizacional; 
Habilidades na 
expressao 
oral; 

Sem 
Recurso 

nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 

06 0rientacao TCC – CAPITAL HUMAN0 N0 

C0NTEXT0     DA GESTÃO PUBLICA DO 
MUNICIPIO DE D0M EXPEDIT0 L0PES-
PI. 

Reconhecer a importancia do capital humano como 

fator gerador de eficiencia na gestao publica do 

municipio de Dom Expedito Lopes-PI. 

0s dados revelaram 
que a maioria dos 
funcionarios das duas 
secretarias 
pesquisadas no 
municipio nao se 
sentem valorizados em 
seus locais de 
trabalho, 
demonstrando, assim, 
limitacoes por partes 
dos seus gestores em 
fazer os seus 
colaboradores se 
sentirem como parte 
importante da gestao. 

Sem 
Recurso 

nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 

07 Disciplina ministrada: ESTATISTICA 

APLICADA  A ADMINISTRACA 

0 2020.2 

Ministrar a disciplina de ESTATISTICA APLICADA 

A ADMINISTRACA0 

Aprendizado 
consolidado 

Emenda Nao se 
aplica 

2020,2 Finalizado 
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08 Disciplina: MATEMATICA APLICADA 

A ADMINISTRACÃO 
Promover aprendizado discente Aprendizado discente Sem 

Recurso 
Nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 

09 MATEMATICA C0MERCIAL E 

FINANCEIRA:Disciplina 
Promover o aprendizado discente Aprendizado discente Sem 

Recurso 
Nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 

10 Disciplina: ADMINISTRACA 0 DE 

SISTEMAS DE 

INF0RMACA0 

Promover aprendizado discente Aprendizado discente Sem 
Recurso 

Nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 
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11 GESTA0 ESTRATEGICA: Disciplina 

ministrada 
Promover o aprendizado dos temas referentes a 

GESTA0 ESTRATEGICA 

Aprendizado dos 
alunos 

Sem 
Recurso 

Nao se 
aplica 

2020.2 Concluido 

12 Disciplina:GEST A0 DA 
TECN0L0GIA E IN0VACA0 

Promover aprendizado discente Aprendizado discente Sem 
Recurso 

Nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 

13 GESTA0 DE 
VAREJ0:Disciplin a ministrada 

Promover o aprendizado 

dos alunos quanto a GESTA0 DE VAREJ0 

Aprendizado discente Sem 
Recurso 

Nao se 
aplica 

2020.2 Concluido 
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14 Monitoria Promover aprendizado sobre atuacao docente Discente 
apreendeu 
os 

conhecimentos sobre 
atividade docente 

Sem 
Recurso 

Nao se 
aplica 

2021.1 Concluido 

15 0rientacao de 
PIBIC: Dois projetos 

Iniciar discentes no mundo da pesquisa cientifica Projetos finalizados: 
artigos submetidos 

Recurso 
Tesouro 

Um 
volu 

ntario 
outro 

bols       
a UESPI 

2020/2021 Finalizado 

16 0rientacao de 

TCC: oito 

trabalhos 

0rientar os alunos concluintes em seus trabalhos de 

conclusao de 

curso 

Trabalhos 
defendidos 
e aprovados 

Sem 
Recurso 

N/A 2021 Finalizados 
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17 Atuacao no NDE 

do curso 
Promover avaliacao sobre a 

estrutura do curso 

Reunioes ordinarias Sem 
Recurso 

N/A 2021 Ativo 

18 Participacao em Colegiado 
de 

Curso 

Promover decisoes e acoes concernentes ao curso Reunioes 
ordinarias 
e 

extraordinarias 

Sem 
Recurso 

N/A 2021 Ativo 

19 Participacao em Conselho 

de 

Campus 

Promover acoes e decisoes relativas ao campus Reunioes 
ordinarias 
e 

extraordinarias 

Sem 
Recurso 

N/A 2021 Ativo 

 
Picos/PI, 30/03/22 

 

 

MARIA VALDIVA BARBOSA MOURA 
COORDENADORA 

PORTARIA nº 0107 – 22/01/2019 
259.516.881-91 



527  

 

 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS-

INGLÊS 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 
DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Monitoria Preparar o aluno para os 

desafios da carreira 

docente, de modo a faze-lo 

acompanhar o andamento 

da rotina de sala de aula nas

 disciplinas 

selecionadas. 

exito no andamento 

conclusao das acoes 

acompanhamento 

monitor. 

e 

de 

do 

Recurso 

Tesouro 

Bolsa 

Uespi/PREG 

2021 Concluido 

Ensino Parceria 

Internacional 

UESPI-  Texas 

Tech University 

EUA 

Firmar a parceria de Ensino 

e Pesquisa com a Texas 

Tech University nos EUA, 

fomentando a pesquisa e 

parcerias entre a UESPI e a 

Universidade americana 

supracitada; 

Convenio firmado. Convenio Sem recurso. 2021 Em andamento. 

Ensino Elaboracao 

Encargos 

Docentes 

de Distribuir entre os 

professores do curso as 

disciplinas, seguidas de 

seus respectivos horarios, 

blocos e dias de realizacao. 

Encargos preenchidos 

concretizados. 

e Sem 

Recurso 

Sem recurso. novembro 

2021 

de Concluido. 
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Ensino Defesas de 

Trabalhos de 

Conclusao de 

Curso (TCC) 

Levar os alunos a produzir 

e a apresentar de modo ora 

e escrito uma monografia 

para fins de conclusao da 

graduacao. 

Trabalhos defendidos com 

exito. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso. 2021 Concluido. 

Extensao PIBID 0bjetiva contribuir para a 

formacao dos alunos das 

licenciaturas da UESPI para 

o exercicio da 

docencia 

Em concretizacao Recurso 

Tesouro 

Remunerado Novembro 2020 

a Abril de 2022 

Em andamento. 

Extensao PIBID â€“ 0 0   projeto   institucional   do Em concretizacao Recurso Remunerado Novembro de Em andamento. 

 Programa PIBID-UESPI, nas areas de  Tesouro  2020 a Abril de  

 Institucional de iniciacao a docencia    2022  

 Bolsa de prioritarias (Lingua      

 Iniciacao a Portuguesa, Matematica,      

 Docencia Biologia, Fisica, Quimica e      

 SUBPR0JET0 Alfabetizacao) e   gerais      

 LETRAS INGLES objetiva contribuir para a      

  formacao dos alunos das      

  licenciaturas da UESPI      

  para o exercicio da      

  docencia.      
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Extensao Academic 

research in 

English language 

programs  - 

practical and 

theoretical 

guidelines 

0 curso tem o proposito de 

direcionar os (as) 

participantes a aprimorarem 

conhecimentos praticos e 

teoricos da pesquisa 

academica no ambito da 

Metodologia, Linguistica 

Aplicada e Literatura. 

Curso realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso. maio a setembro 

de 2021. 

Concluido. 

Extensao ESCREVIVENCI 

A: DIAL0G0S 

S0BRE A 

LITERATURA 

NEGRA 

Provocar uma roda de 

dialogos sobre literatura 

escrita por mulheres negras. 

Projeto feito em 

parceria com o IFPI - PII. 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso Agosto â€“ 

Dezembro de 

2021 

Concluido 

Extensao Literaturas. 

Culturas. 

Narrativas 

Contribuir para a discussao 

de temas nao abordados 

nos cursos Letras Ingles da 

UESPI. E destinado, assim, 

a graduandos, graduados 

na area e demais 

interessados. E uma 

promocao da Coordenacao 

de Letras Ingles, Campus 

Piripiri, e sera realizado de 

forma remota 

em realizacao Sem 

Recurso 

Sem recurso. Julho de 2021 a 

Dezembro de 

2022. 

Em andamento. 

Extensao GABARITAND0 

INGLES N0 

ENEM 

Projeto que visou preparar 

alunos para o Enem em 

termos de lingua inglesa e 

respectivas literaturas. 

Realizado com sucesso. Sem 

Recurso 

Sem recurso Agosto a 

Dezembro de 

2021 

Concluido. 
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Extensao CIRCUL0 DE 

S0CIALIZACA0 

DE SABERES: 

PRATICA 

PEGAG0GICA I 

N0 CURS0 DE 

LETRAS INGLES 

2021.1 

Socializar saberes e 

praticas docentes com 

alunos dos blocos iniciais 

do curso de Letras Ingles 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso. Janeiro a Marco 

de 2021 

Concluido. 

Extensao INGLES 

INSTRUMENTAL 

Favorecer a aprendizagem 

de habilidades para leituras 

de textos em Ingles. 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso. Marco a Julho de 

2021 

Concluido 

Pesquisa LIBERDADE EM 

C0RES: A 

C0NSTRUCA0 

DA IDENTIDADE 

FEMININA 

NEGRA 

N0S R0MANCES 

P0S-APARTHEI 

D DE NADINE 

G0RDIMER 

Este estudo propoe mostrar 

a representacao da mulher 

branca e da mulher negra na 

Africa do Sul pos-apartheid

 nos 

romances de Nadine 

Gordimer, Ninguem para 

me acompanhar ( None to 

accompany me ) e 0 melhor 

tempo e o presente ( No 

time like the present ). 

Em construcao Emenda Sem recurso Agosto 

2021-2022 

Em andamento 
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Pesquisa MISERIA, 

INFANCIA  E 

AFR0-BRASILID 

ADE: 0S 

REFLEX0S DE 

UMA 

C0NSTRUCA0 

NACI0NAL 

ASSIMETRICA 

RETRATAD0S 

NA LITERATURA 

DE   C0NCEICA0 

EVARIST0 

0bjetivo do  trabalho  foi 

estudar  por   meio das 

producoes de Conceicao 

Evaristo   relacoes  de 

miseria e  infancia nos 

contos â€œZaita esqueceu 

de guardar  os 

brinquedosâ€•  e 

â€œLumbiaâ€•, ambos 

presentes na obra 0lhos 

dâ€™agua (2015). 

Realizado com exito Sem 

Recurso 

Sem recurso agosto de 2020 a 

julho de 2021 

Concluido 

Pesquisa A DIMENSA0 

INTERCULTURA 

L D0 ENSIN0 DE 

LINGUA 

INGLESA C0M 

BASE 

NA BNCC: 

INTERACA0 E 

PLURALIDADE 

Este estudo propoe mostrar 

a necessidade  dos 

docentes, discentes  e 

gestores se inteirarem no 

que  propoe  a Base 

Nacional Comum Curricular 

â€“ BNCC para que esse 

documento  amplamente 

divulgado seja posto em 

pratica de forma relevante e 

de efeito nas escolas de 

Educacao Basica. 

Em concretizacao. Sem 

Recurso 

Sem recurso. Agosto 2021 a 

2022 

Em andamento 
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Pesquisa P0ETRY SLAM: 

RESISTENCIA 

P0ETICA  D0 

C0RP0 

FEMININ0 

NEGR0 

este projeto propoe a 

analise das perfomances 

poeticas intituladas Menina 

melanina, de Mel Duarte e 

Hair, de Elizabeth Acevedo 

cujo objetivo e analisar o 

lugar de fala e as 

resistencias aos padroes 

eurocentricos de beleza, ao 

racismo, dentre outros 

aspectos questionados 

pelas slammers. 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso 08/2020 â€“ 

08/2021 

Concluido 

Pesquisa VIDAS SECAS, 

DE GRACILIAN0 

RAM0S, E 0 

SERTA0 C0M0 

ESPAC0 NA 

LITERATURA E 

N0 CINEMA 

Estudar os mecanismos 

esteticos da obra "Vidas 

Secas" e sua adaptacoes 

filmicas. 

Estudo realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso agosto de 2020 a 

julho de 2021. 

Concluido 
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Pesquisa PERS0NAGENS 

TRANSGENER0 

S NA 

LITERATURA 

INFANTIL DE 

LINGUA 

INGLESA 

0 objetivo do trabalho e 

apresentar um panorama 

com a insercao de 

personagens trans no 

campo literario infantil de 

lingua inglesa; Analisar a 

construcao da 

transgeneridade, assim 

como, das personagens 

infantis trans e os papeis 

que    desempenham    nas 

narrativas. 

Em construcao Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 â€“ 2023 Em andamento. 

Pesquisa ADAPTAC0ES - 

LITERATURA E 

SERIES DE TV 

A presente atividade tem 

como objetivo ofertar temas 

de estudo e capacitacao 

para os estudantes das 

areas de Letras acerca dos 

mecanismos discursivos e 

linguisticos utilizados nas 

adaptacoes de obras 

literarias para series 

televisivas. 

Em realizacao. Sem 

Recurso 

Sem recurso Julho de 2021 a 

junho de 2023. 

Em andamento. 
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Pesquisa LITERATURA, 

CULTURA DA 

MIDIA E 

INTERMIDIALID 

ADE 

Analisar as relacoes entre 

literatura e a cultura 

midiatica, de modo a 

observar as implicacoes 

dessas relacoes na 

sociedade moderna e meios 

tecnologicos de 

divulgacao. 

Trabalho realizado com 

exito. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso. 06/2019 a 

06/2021 

Concluido 

Pesquisa REFLEX0ES 

S0BRE 

REPRESENTATI 

VIDADE  E 

PR0TAG0NISM0 

DA HER0INA 

NEGRA  N0S 

QUADRINH0S 

DA MARVEL 

0bjetivo do trabalho foi 

estudar a representacao de 

Heroinas negras nos HQs . 

Realizado com sucesso Sem 

Recurso 

Sem recurso agosto de 2020 a 

julho de 2021 

Concluido. 

Pesquisa Entre a literatura 

e a filosofia: 

Raduan Nassar 

leitor de Friedrich 

Nietzsche em 

Lavoura arcaica 

(Projeto PIBIC) 

Analisar a construcao de 

personagens na obra 

literaria Lavoura Arcaica, de 

Raduan Nassar, a partir de 

uma perspectiva 

interdisciplinar, em dialogo 

com a filosofia de Friedrich 

Nietzsche, com foco no 

aspecto tragico do uso da 

linguagem literaria. 

Pesquisa realizada. Sem 

Recurso 

Sem recurso. agosto de 2021. Concluido. 
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Pesquisa TEXT0S 

LITERARI0S 

AFR0-FEMININ0 

S C0M0 

INSTRUMENT0 

NA 

F0RMACA0 DE 

PR0FESS0RES 

LEIT0RES: 

REFLEXA0, 

FRUICA0 E 

RESISTENCIA 

Este estudo propoe mostrar 

a representacao da mulher 

afrodescendente atraves de 

leituras que tem como tema 

a luta contra a segregacao 

racial e os conflitos de 

identidade de seus 

personagens dentro das 

fronteiras de um pais e fora 

delas. 

Em concretizacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Agosto de 2021 a 

agosto de 2022 

Em andamento. 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Plano Diretor 

Institucional (PDI) 

Construir um novo 

planejamento institucional 

para o Quadrienio 2022-

2026, de modo a atualizar as 

configuracoes atuais da 

Universidade em materia de 

infraestrutura, gestao, 

recursos humanos, cursos, 

discentes, docentes 

e tecnicos administrativos. 

Construcao de um novo 

PDI 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido. 

Administrativa( 

Gestao) 

Nucleo Docente 

Estruturante 

(NDE) 

Reformulacao e 

Atualizacao do Projeto 

Politico Pedagogico do 

Curso (PPC) para os 

proximos anos. 

PPC em reformulacao. Sem 

Recurso 

Sem recurso. 2021 Em andamento. 
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Administrativa( 

Gestao) 

Colegiado Deliberar assuntos relativos 

ao Curso, alunos e 

professores. 

Pautas devidamente 

avaliadas e deliberadas. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso. Reunioes 

bimestrais ao 

longo dos 

semestres de 

2021 

Concluido. 

 

 

 

 



538  

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: PEDAGOGIA_CAMPUS PIRIPIRI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino 0rientacao   TCC: 

0      Ensino      da 

disciplina          de 

Libras na 

Formacao de 

Professores no 

Curso de 

Pedagogia       na 

UESPI/Piripiri 

0rientar atividade de 

Trabalho de Conclusao de 

Curso 

Trabalho em fase de 

analise de dados 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Novembro ate o 

presente 

momento 

Em andamento 

Ensino 0rientacao de 

TCC: Pratica 

Pedagogica para 

alunos com 

Transtorno de 

Espectro Autista 

(TEA): um olhar 

sob a acao do 

coordenador 

pedagogico na 

APAE 

0rientar Trabalho de 

Conclusao de Curso 

Pesquisa desenvolvida Sem 

Recurso 

Sem recurso Abril de 2021 a 

marco de 2022 

Concluido 
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Ensino C0NFERENCI/P 

ALESTRA: 

Gestao Escolar e 

o planejamento 

do cotidiano 

pedagogico 

Dialogar com equipe tecnica 

da Secretaria Municipal de 

Educacao de Piripiri-PI 

Discussao sobre: Gestao 

Escolar e o planejamento 

do cotidiano pedagogico 

realizada. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluida 

Ensino Parceria em 

Evento 

 

Mediacao  em 

sala tematica da 

Conferencia 

Municipal   de 

Educacao: eixo 

Educacao    e 

Tecnologias 

Mediar as discussoes em 

sala tematica na 

Conferencia Municipal de 

Educacao: eixo Educacao e 

Tecnologias 

Mediacao realizada Sem 

Recurso 

Sem recurso Janeiro de 2022 Concluida 

Ensino Revitalizacao de 

PPC 

Coordenacao  dos 

trabalhos para 

revitalizacao do PPC do 

curso e curricularizacao da 

extensao 

Construcao da nova matriz 

curricular e ementas de 

disciplinas 

Sem 

Recurso 

Sem recurso marco ate o 

presente 

momento 

Em andamento 
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Pesquisa PIBIC 

Titulo: A 

Importancia do 

Ceticismo para a 

Educacao e a 

Ciencia 

1) Mostrar a importancia do 

ceticismo na formacao do 

pensamento cientifico ao 

longo da 

historia da ciencia e a sua 

importancia ainda hoje na 

pratica cientifica como 

pressuposto 

filosofico da ciencia. 

Em andamento Emenda Recurso proprio Agosto de 2021 a 

Julho de 2022 

Em andamento 

Administrativa( 

Pessoal) 

Processos 

Internos 

(i) Julgar processos de 

reintegracao de discentes. 

(ii) Julgar concessao de 

credito aos discentes; 

(iii) Levantamento de 

alunos em situacao de 

vulnerabilidade social 

- Reintegracao de 

discentes 

- Matricula de alunos com 

pendencia 

- Levantamento de 

disciplinas sem cursar; 

Sem 

Recurso 

Proprio Marco a 

novembro de 

2021 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes do 

Colegiado 

(i) Discutir assuntos 

relativos ao Curso. 

(ii) Deliberar acoes acerca 

do funcionamento do 

Curso. 

(iii) Aprovar projetos de 

pesquisa e extensao. 

(i) Atividades do Curso 

mais significativas durante 

todo o ano de 2020. 

(ii) Aprovacao de projetos 

de pesquisa e de extensao 

e do regimento do 

Laboratorio de Praticas 

Pedagogicas Maria 

Montessori. 

Emenda Proprio Reunioes 

bimestrais em 

2021 

Concluidas 
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Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes do 

Nucleo Docente 

Estruturante 

(i) Acompanhar aplicacao 

do Projeto Pedagogico do 

Curso. 

(ii) Analisar   propostas de 

realinhamento e alteracoes 

do PPC. 

Atualizacao e 

realinhamento do Projeto 

Pedagogico do Curso 

(PPC) 

Sem 

Recurso 

Proprio Reunioes 

bimestrais em 

2021 

Concluidas 

Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

Encargos 

Docentes 

(i) Construir  quadro 

contendo distribuicao de 

disciplinas entre  seus 

ministrantes  e blocos 

correspondentes; 

(ii) Elaborar horario 

academico semestral com 

disciplinas e  respectivos 

professores e turnos; 

(iii) Registrar Encargos   no 

sistema e encaminha-los a 

PREG 

(i) Julgar processos de 

reintegracao de discentes. 

 
(ii) Julgar concessao de 

credito aos discentes; 

(iii) Levantamento de 

alunos em situacao de 

vulnerabilidade social; 

Sem 

Recurso 

Proprio 0utubro de 

2021 e fevereiro 

de 2022. 

Concluido 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: Coordenação de Física 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino 0rientacao de 

Monitoria  da 

Aluna Camila 

Borges dos 

Santos 

0rientar na monitoria da 

disciplina de Calculo I 

0rientar na monitoria da 

disciplina de Calculo I 

Convenio convenio 2021 Concluida 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Amanda Sousa 

Martins 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

CAUSAS DA EVASA0 N0 

CURS0  DE 

LICENCIATURA      PLENA 

EM FISICA NA 

UESPI-PIRIPIRI 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Elizandra Maria 

de Carvalho 

Marcos 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 
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Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Clodoaldo Alves 

de Sousa 

0rientacao de TCC Trabalho  orientado: 

RELACA0 ENTRE 0S 

DAD0S 

CRISTAL0GRAFIC0S 

0BTID0S P0R MET E DRX 

DE NAN0PARTICULAS 

METALICAS 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao   de 

TCC do  aluno: 

ANT0NI0 

SERGI0 SALES 

DE ARAUJ0 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a 

Em andamento 

Em andamento. 

Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Jonas Vanderlan 

Passos 0liveira 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

ANALISE D0S LIVR0S DE 

CIENCIAS AD0TAD0S N0 

ENSIN0    FUNDAMENTAL 

D0 MUNICIPI0 DE PIRIPIRI 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao  de 

TCC do aluno: 

DIEG0 

ANDRADE DE 

S0USA 

0rientacao de TCC Trabalho de orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2021 a Marco de 

2022 

Finalizado 

Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Gabriel De Sousa 

Franca 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 



5

4

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino 0rientacao   de 

TCC do aluno: 

RAIMUND0 

N0NAT0  DA 

C0STA FILH0 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a 

Em andamento. 

Em andamento. 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Joyce Gomes 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: PAPEL 

DA PRATICA 

EXPERIMENTAL VIRTUAL 

N0 PR0CESS0 DE ENSN0 

APRENDIZAGEM DE 

FISICA D0 ENSIN0 MEDI0 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em 2019 

Em andamento 

Em andamento 

Ensino 0rientacao   de 

TCC da aluna: 

WEYDILANE 

ANDRADE  D0S 

SANT0S ABREU 

0rientacao de TCC Trabalho de orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2021 a Marco de 

2022 

Finalizado 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Maria Eduvirge 

Moreira De 

Sousa 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em outubro 

de 2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao  de 

TCC do aluno: 

REN0S 

NASCIMENT0 

SILVA 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a Marco de 

2022 

Finalizado 
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Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Ana Thatila de 

Lima Rodrigues 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna: 

Y0NARA DA 

C0STA ARAUJ0 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2021 a Marco de 

2022 

Finalizado 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Mirian De 

Andrade 

Medeiros 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em outubro 

de 2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Gerson Paulino 

da Silva 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

MET0D0 JIGSAW: 

C00PERACA0 E ENSIN0 - 

APRENDIZAGEM  NA 

AB0RDAGEM DA 

CINEMATICA   NA   FISICA 

D0 ENSIN0 MEDI0 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Maria Dalila 

Pereira de 

Carvalho 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

MET0D0L0GIA STEAM 

PARA  0 

DESENV0LVIMENT0 DAS 

HABILIDADES  E 

C0MPETENCIAS 

PR0P0STAS PARA A 

FISICA N0 TERCEIR0 AN0 

D0 ENSIN0 MEDI0 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 
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Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Bianca Carvalho 

de 0liveira 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao  de 

TCC da aluna: 

DAINESA 

SHAR0M 

NASCIMENT0 

S0UZA 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a Marco de 

2022 . 

Finalizado 

Ensino Participacao da 

Banca de TCC 

da aluna Aline 

Vanderlei Dias 

Avaliar producao cientifica Avaliado trabalho intitulado: 

C0ZINHA, UM 

LAB0RAT0RI0 DE 

EXPERIENCIAS 

ESP0NTANEAS EM 

FISICA 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluida 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Jessica da Silva 

Nascimento 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 0 US0 

DE MAQUETES 

TATIL-VISUAIS C0M0 

FERRAMENTA 

AUXILIAD0RA N0 ENSIN0 

DE FISICA 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao  de 

TCC da aluna 

:B0NNY 

TAYLL0RS DA 

SILVA SANT0S 

0rientacao de TCC Trabalho de orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2018 a Marco de 

2022 

Finalizado 
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Extensao Projeto de 

extensao 

cadastrado na 

PREX nao 

financiado 

ESTIMULAND0 

A EDUCACA0 

CIENTIFICA N0S 

PRIMEIR0S 

AN0S  D0 

ENSIN0 

FUNDAMENTAL 

0bjetivo Geral Auxiliar 

professores do Ensino 

Fundamental do primeiro 

ciclo para formacao de 

metodologias para auxiliar 

no ensino de ciencias 

naturais na modalidade 

remota. 

Em andamento Emenda Sem recurso Inicio em 2021 Em andamento 

Extensao Projeto  de 

extensao 

cadastrado  na 

prex sob o titulo; 

PR0BLEMAS DE 

FISICA PARA 

ENADE E 

C0NCURS0S 

1-Divulgar a Fisica como 

profissao; 2-Divulgar as 

areas de atuacao do 

profissional de Fisica e o 

seu mercado de trabalho; 3-

Divulgar as varias vertentes 

do curso de Licenciatura 

Plena em Fisica da 

Universidade Estadual do 

Piaui (Campus Professor 

Antonio Giovani 

Alves de Sousa). 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

Maio de 2022 

Em andamento 
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Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado na 

prop  (PIBIC 

2020/2021 ) sob 

o titulo; EFEIT0 

DA C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM  ANEIS 

QUANTIC0S DE 

GRAFEN0 

GERAL: 

Analisar os efeitos da 

corrente persistente em 

aneis quanticos de grafeno. 

 
ESPECIFIC0S: 

1. Compreender as 

diversas  propriedades 

existentes no grafeno; 2. 

Compreender   nocoes 

fundamentais de Mecanica 

Quantica, 

Eletromagnetismo 

associados a corrente 

persistente. 

Compreensao das diversas 

propriedades existentes no 

grafeno. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 

Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; EQUACA0 

DE DIRAC PARA 

0 ESTUD0 DA 

C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM  UM ANEL 

QUANTIC0 

GERAL: Atraves da equacao 

de Dirac vamos analisar os 

efeitos da corrente 

persistente em aneis 

quanticos de grafeno. 

ESPECIFIC0S: 

Compreender as diversas 

propriedades existentes no 

grafeno 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 
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Pesquisa Projeto de 

pesquisa 

cadastrado na 

PR0P nao 

financiado 

QUEBRA  DE 

D0RMENCIA DE 

SEMENTES   A 

PARTIR DE 

CAMP0 

MAGNETIC0 

0bjetivo Geral Avaliar o 

efeito da aplicacao de 

campo magnetico estatico 

de diferentes intensidades 

na quebra da dormencia de 

sementes duras. 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em 2021 Em andamento 

Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado   na 

prop  (PIBIC 

2020/2021) sob 

o titulo; EFEIT0S 

DA C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

GERAL: 

Analisar e compreender as 

caracteristicas provocadas 

pela corrente persistente 

em isolantes topologicos. 

ESPECIFIC0S: 

1. Compreender as diversas

 propriedades 

existentes nos isolantes 

topologicos;  2. 

Aprofundar-se a respeito da 

mecanica quantica e da 

composicao da materia; 

Compreensao das 

caracteristicas provocadas 

pela corrente persistente 

em isolantes 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 
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Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop  (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; M0DEL0 

TIGHT BINDING 

PARA 

P0LARIT0NS 

EXCIT0N 

GERAL: Analisar  e 

compreender  as 

caracteristicas  dos 

Polaritons em sistemas de 

baixa  dimensionalidade 

utilizando o Modelo Tight 

Binding ESPECIFIC0S: 

Compreender as diversas 

propriedades existentes 

nos Polaritons 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 

Pesquisa 0rientacao de 

PIBIC voluntario 

da Aluna Jessica 

da Silva 

Nascimento 

0bjetivo Geral: Avaliar os 

dados de caracterizacao 

estrutural de diametro de 

nanoparticulas por DRX e 

MET. 

0rientar na execucao do 

projeto: RELACA0 ENTRE 

DAD0S ESTRUTURAIS DE 

NAN0PARTICULAS 

METALICAS 0BTIDAS P0R 

DIVERS0S PR0CESS0S 

DE SINTESE 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluida 
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Pesquisa Projeto PIBIC- 

Voluntario: 

â€œEstudo dos 

modos do campo 

eletromagnetico 

em guias 

de onda 

circulares 

nanometricas nas 

configuracoes 

MIM e IMIâ€• 

(i) Estudar as condicoes de 

confinamento e propagacao 

dos modos do campo 

eletromagnetico no interior 

de guias de onda circulares 

nas configuracoes Metal 

Isolante 

Metal (MIM)  e Isolante 

Metal e Isolante (IMI) (ii) 

Comparar quais   das 

configuracoes citadas 

apresentam    maior 

compromisso 

Modelagem computacional 

da incidencia, e posterior 

propagacao de radiacao 

eletromagnetica em 

arranjos circulares MIM 

periodicos. 

Sem 

Recurso 

Recursos 

proprios 

Setembro de 

2021 a setembro 

de 2022 

Em andamento 

Pesquisa Projeto    de 

pesquisa 

cadastrado    na 

prop  (PIBIC 

2020/2021)  sob 

o titulo; 0NDAS 

DE SPIN  C0M 

INTERACA0 

ENTRE    0S 

PRIMEIR0S, 

SEGUND0S    E 

TERCEIR0S 

VIZINH0S 

GERAL: 

Analisar e compreender as 

caracteristicas provocadas 

por ondas de spin quando 

existe interacao ate os 

terceiros vizinhos mais 

proximos 

ESPECIFIC0S: 

1. Analisar e compreender 

o modelo de ondas de spin 

para ferromagneticos de 

Heisenberg 

Compreender o modelo de 

ondas de spin 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 
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Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; 0NDAS DE 

SPIN EM REDES 

DEC0RADAS 

C0M 

INTERACA0 

ENTRE  0S 

PRIMEIR0S e 

SEGUND0S 

GERAL: Analisar e 

compreender  as 

caracteristicas provocadas 

por ondas de spin em redes 

decoradas com interacoes 

ate os terceiros vizinhos 

mais proximos. 

ESPECIFIC0S: Analisar e 

compreender o modelo de 

ondas de spin para 

ferromagneticos  de 

Heisenberg, e as 

propriedades magneticas e 

termodinamicas 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 

Pesquisa 0rientacao de IC 

concluido de 

Victor Mannuell 

Meneses Romao, 

Uespi-Piripiri 

0rientar IC Trabalho orientado: 

explorando a mecanica 

classica. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a agosto de 

2021 

Concluido 
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Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop  (PIBIC 

2020/2021) sob o 

titulo; ANALISE 

DAS 

PR0PRIEDADES 

ELETR0NICAS 

D0S IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

GERAL: 

Analisar e compreender as 

interacoes provocadas por 

ondas de spin ate os 

terceiros vizinhos mais 

proximos. ESPECIFIC0S: 

1. Compreender os 

conceitos basicos de 

mecanica quantica que rege 

o comportamento das 

ondas de spin; 

Compreensao dos 

conceitos basicos de 

mecanica quantica. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 

Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop sob o titulo; 

EFEIT0  DE 

TAMANH0 

FINIT0  EM 

IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

EM REDES 

BIDIMENDI0NAI 

S DEF0RMADAS 

GERAL: Analisar o efeito 

de tamanho finito em 

isolantes topologicos 

bidimensionais em redes 

deformadas. 

ESPECIFIC0S: 

Compreender   nocoes 

fundamentais de Mecanica 

Quantica, 

Eletromagnetismo 

associados ao tamanho 

finito da rede 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Maio de 2021 a 

Maio de 2023 

Em andamento 
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Pesquisa Publicacao de 

artigos em 

periodicos 

revisados por 

pares 

Reforcar a projecao do 

quadro docente, em 

especial pertencente ao 

Campus de Piripiri, em 

trabalhos de pesquisa 

cientifica junto a 

comunidade academica. 

Apos processo de escrita, 

submissao e  revisao,  o 

artigo      intitulado: 

â€œDemonstration     of 

multiple       quantum 

interference  and Fano 

resonance realization in 

far-field from   plasmonic 

nanostructure       in 

Er3+-doped  tellurite 

glassâ€• submetido no 

periodico Scientific Reports, 

do qual o presente docente 

integra o grupo de autores, 

foi aceito para publicacao. 

Sem 

Recurso 

Recurso proprio Agosto de 2021 a 

fevereiro de 2022 

Finalizado 

Pesquisa 0rientacao de IC 

concluido de 

Mariana Sousa 

do Vale, 

Uespi-Piripiri 

0rientar IC Trabalho    orientado: 

astrofisica  proposta nos 

livros didaticos  da 

educacao   basica   e 

instrumentacao 

experimental     de 

observacao astronomica. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a agosto de 

2021 

Concluido 
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Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop sob o titulo; 

corrente 

persistente em 

isolantes 

topologicos em 

Redes decoras 

Analisar a corrente 

persistente em um anel 

quantico constituido por 

redes decoradas de 

isolantes topologicos. 

A primeira parte do projeto 

foi direcionada para 

obtencao da hamiltoniana 

tight binding 

Que descreva as 

propriedades eletronicas de 

um isolante topologico no 

formato de anel 

Percorrido   por   um   fluxo 

magnetico perpendicular a 

este anel. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Agosto de 2019 a 

julho de 2021 

Em andamento 

Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado na 

prop (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; ANEIS 

QUANTIC0S DE 

IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

GERAL: Analisar e 

compreender  as 

caracteristicas provocadas 

pela corrente persistente 

em aneis quanticos de 

isolantes topologicos. 

ESPECIFIC0S: 

Compreender as diversas 

propriedades existentes 

nos isolantes topologicos 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 
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Pesquisa Projeto de 

pesquisa 

cadastrado na 

prop sob o titulo; 

EFEIT0 DE 

TAMANH0 

FINIT0 E DA 

C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

BIDIMENDI0NAI 

S 

GERAL: Analisar o efeito 

de tamanho   finito  em 

isolantes  topologicos 

constituidos por  redes 

decoradas. ESPECIFIC0S: 

Compreender    nocoes 

fundamentais de Mecanica 

Quantica, 

Eletromagnetismo 

associados aos isolantes 

topologicos 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Maio de 2021 a 

Maio de 2023 

Em andamento 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Participacao em 

banca de 

concurso publico 

para professor 

substituto 

Analisar os curriculos dos 

candidatos a professor 

substituto dos cursos de 

Fisica presentes nos campi 

de Piripiri e Teresina durante 

o concurso publico para o 

provimento de vagas 

nas localidades citadas 

Vagas previstas no edital 

devidamente preenchidas 

Sem 

Recurso 

Recursos 

proprios 

Setembro de 

2021 

Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

encargos 

docentes 

(i) construir quadro 

contendo distribuicao de 

disciplinas entre seus 

ministrantes e blocos 

correspondentes; 

(ii) elaborar horario 

academico semestral com 

disciplinas e respectivos 

professores e turnos; 

(iii) registrar encargos no 

sistema e encaminha-los a 

pro-reitoria de ensino e 

graduacao (preg). 

Registro de encargos junto 

ao campus e a pro-reitoria 

de ensino e graduacao 

(PREG). 

Emenda Recurso proprio. janeiro a 

dezembro 

concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes do 

colegiado 

(i) deliberar assuntos 

relativos ao curso; 

(ii) discutir situacoes 

envolvendo discentes e 

docentes; 

(iii) avaliar projetos e acoes 

de alunos e professores do 

curso. 

Deliberacao de pautas e 

aprovacao de projetos de 

interesse de alunos e 

professores. 

Sem 

Recurso 

Recurso proprio. Reunioes 

bimestrais 

Em andamento 



55

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Nucleo docente 

estruturante 

(NDE) 

(i) acompanhar aplicacao 

do projeto pedagogico do 

curso; 

 
(ii) atualizar grade curricular 

de disciplinas (ppc); 

 

(iii) analisar propostas de 

realinhamento e alteracoes 

do ppc. 

Atualizacao e 

realinhamento do projeto 

pedagogico do curso (ppc). 

Sem 

Recurso 

Recurso proprio Reunioes 

bimestrais 

Em andamento 
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – Campus Prof. Antônio Geovanne Alves de Sousa 

Setor: Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras Português 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Ensino Elaboração e cumprimento 
dos encargos docentes. 

Disciplinas ministradas por 
todos os docentes com êxito. 

Sem recurso. 2021. Concluído 

Ensino - Monitoria Orientar os discentes 

monitores no 

desenvolvimento de 

atividades de 

acompanhamento aos 

demais estudantes de 

graduação. 

Acompanhamentos 

semanais desenvolvidos 

com êxito. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021. 

 
 

Concluído 

Ensino – Orientação 

de Trabalhos de 

Conclusão de Curso 

Orientar os discentes 

concludentes do curso de 

Letras a desenvolver 

pesquisas e produzir uma 

monografia apresentando os 

resultados alcançados. 

 
 

Orientações desenvolvidas 

com êxito. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021. 

 
 

Concluído 

Ensino – Participação 

em bancas de defesa de 

Trabalhos de 

Conclusão de Curso 

Avaliar as monografias de 

discentes concludentes do 

curso de Letras a contribuir 

com suas pesquisas. 

Participações em bancas de 

TCC realizadas ao longo do 

ano. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021. 

 
 

Concluído 

Pesquisa –  PIBIC 

Voluntário:   “Ficção 

histórica  brasileira 

contemporânea: 

representações  da 

O projeto de pesquisa tem 

como objetivo investigar a 

ficção histórica brasileira 

contemporânea, focando-se 

na análise da representação 

literária e da voz narrativa a 

Com reuniões de orientação 

e pesquisa periódicas, o 

projeto foi desenvolvido 

com êxito ao longo do ano. 

 

 
 

Sem recurso. 

 

 
 

2021. 

 

 
 

Concluído 
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Ditadura (1964- 

1985)” 

respeito do período da 

ditadura militar nacional 

(1964-1985) nos romances: 

Não falei (2004), de Beatriz 

Bracher, e K - relato de uma 

busca (2011), de Bernardo 

Kucinski. 

    

 

 

 

 

Pesquisa – PIBIC 

Voluntário:  “A 

literatura fantástica 

de horror 

contemporânea 

brasileira” 

O projeto de pesquisa de 

iniciação científica PIBIC- 

Voluntário "A    literatura 
fantástica     de    horror 
contemporânea 
brasileira", desenvolvido 
pelo discente     Dalyson 
Bruno Pinto da Silva, é 
orientado pelo professor 
doutor  Bruno    Marques 
Duarte. Os objetivos deste 
projeto são: sistematizar 
as teorias fundamentais 
da literatura fantástica de 
horror;    examinar a 
estrutura de composição e 
categorias   da   narrativa 
das obras selecionadas; 
analisar os procedimentos 
estilísticos   e  temáticos 
destas   narrativas; e 
verificar as tendências e a 
relevância        canônica 
dessas produções 
ficcionais contemporâneas 
da    literatura    fantástica 

 

 

 

Com reuniões de orientação 

e pesquisa periódicas, o 

projeto foi desenvolvido 

com êxito ao longo do ano. 

 

 

 

 

Sem recurso. 

 

 

 

 

2021. 

 

 

 

 

Concluído 
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 brasileira.     

Extensão  – Projeto 

Redatores: 

preparatório para o 

ENEM em  meio 

virtual 

Instruir alunos concludentes 

do ensino médio sobre a 

produção da redação 

conforme o ENEM e 

formar discentes do curso 
de Letras Português para 

efetuar a correção dessas 

redações. 

Foram realizadas oficinas 

semanais, formações e 

simulados para favorecer o 

desempenho dos estudantes 

do ensino médio e dos 
discentes de graduação. 

O projeto foi 

contemplado com 

uma bolsa 

remunerada PIBEU- 

UESPI para uma 
estudante da 

graduação. 

 
 

2021 

 
 

Concluído 

Extensão – Projeto 

“Comunicação e 

divulgação científica 

para a popularização 

de conhecimentos 

sobre linguística e 

literatura.” 

Comunicar informações 

sobre o curso de 

Licenciatura em Letras 

Português do Campus de 

Piripiri e divulgar 

conhecimentos, palestras, 

eventos e outras atividades 

da área de Letras. 

Foram realizadas reuniões 

semanais e oficinas mensais 

para a formação dos 

discentes de graduação. Os 

canais de comunicação do 

curso de Letras Português 

foram atualizados 

frequentemente. 

O projeto foi 

contemplado com 

uma bolsa 

remunerada PIBEU- 
UESPI para uma 
estudante da 

graduação. 

 
 

2021 

 
 

Concluído 

 
 

Extensão – Evento 

científico 

Realizar a II Jornada de 

Estudos Linguísticos e 

Literários do curso de 

Licenciatura em Letras 

Português de Piripiri. 

Oportunizar aos acadêmicos 

de Letras, de áreas afins e 

demais interessados da 

comunidade externa a 

participação em evento 

científico, com palestras, 

mesas-redondas e 

minicursos. 

 

 
 

Sem recurso. 

 

 
 

2021 

 

 
 

Concluído. 

Administrativo – 

Reuniões de Colegiado 

Deliberar sobre as demandas 

do curso de Letras 
Português. 

Pautas deliberadas em 

reuniões ordinárias e 
extraordinárias. 

Sem recurso. 2021 Concluído. 

Administrativo – 

Reuniões de NDE 

Reformular e atualizar o 

Projeto Político Pedagógico 

(PPC) do curso de Letras 

PPC em reformulação. Sem recurso. 2021 Em fase de revisão final 

para envio. 
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 Português.     

Administrativo – 

Reuniões de Conselho 

de Campus 

Representar o curso de 

Letras Português no 

Conselho para deliberar 

sobre as demandas do 

Campus Prof. Antônio 
Geovanne Alves de Sousa. 

Pautas deliberadas em 

reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021 

 
 

Concluído. 

 
 

Administrativo – 

Reuniões do PDI 

Representar o curso de 

Letras Português na 

comissão do PDI e contribuir 

para a construção do novo 

plano institucional para o 

Quadriênio 2022- 2026. 

Envio das demandas do 

Curso de Letras Português e 

do Campus de Piripiri no 

que diz respeito a: 

infraestrutura, docentes, 

turmas, servidores técnicos e 

outras necessidades. 

 

 
 

Sem recurso. 

 

 
 

2021 

 

 
 

Concluído. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: Coordenação de Física 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino 0rientacao de 

Monitoria  da 

Aluna Camila 

Borges dos 

Santos 

0rientar na monitoria da 

disciplina de Calculo I 

0rientar na monitoria da 

disciplina de Calculo I 

Convenio convenio 2021 Concluida 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Amanda Sousa 

Martins 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

CAUSAS DA EVASA0 N0 

CURS0  DE 

LICENCIATURA      PLENA 

EM FISICA NA 

UESPI-PIRIPIRI 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Elizandra Maria 

de Carvalho 

Marcos 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 
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Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Clodoaldo Alves 

de Sousa 

0rientacao de TCC Trabalho  orientado: 

RELACA0 ENTRE 0S 

DAD0S 

CRISTAL0GRAFIC0S 

0BTID0S P0R MET E DRX 

DE NAN0PARTICULAS 

METALICAS 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao   de 

TCC do  aluno: 

ANT0NI0 

SERGI0 SALES 

DE ARAUJ0 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a 

Em andamento 

Em andamento. 

Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Jonas Vanderlan 

Passos 0liveira 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

ANALISE D0S LIVR0S DE 

CIENCIAS AD0TAD0S N0 

ENSIN0    FUNDAMENTAL 

D0 MUNICIPI0 DE PIRIPIRI 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao  de 

TCC do aluno: 

DIEG0 

ANDRADE DE 

S0USA 

0rientacao de TCC Trabalho de orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2021 a Marco de 

2022 

Finalizado 

Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Gabriel De Sousa 

Franca 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 



5

6

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino 0rientacao   de 

TCC do aluno: 

RAIMUND0 

N0NAT0  DA 

C0STA FILH0 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a 

Em andamento. 

Em andamento. 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Joyce Gomes 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: PAPEL 

DA PRATICA 

EXPERIMENTAL VIRTUAL 

N0 PR0CESS0 DE ENSN0 

APRENDIZAGEM DE 

FISICA D0 ENSIN0 MEDI0 

Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em 2019 

Em andamento 

Em andamento 

Ensino 0rientacao   de 

TCC da aluna: 

WEYDILANE 

ANDRADE  D0S 

SANT0S ABREU 

0rientacao de TCC Trabalho de orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2021 a Marco de 

2022 

Finalizado 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Maria Eduvirge 

Moreira De 

Sousa 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em outubro 

de 2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao  de 

TCC do aluno: 

REN0S 

NASCIMENT0 

SILVA 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a Marco de 

2022 

Finalizado 
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Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Ana Thatila de 

Lima Rodrigues 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna: 

Y0NARA DA 

C0STA ARAUJ0 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2021 a Marco de 

2022 

Finalizado 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Mirian De 

Andrade 

Medeiros 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em outubro 

de 2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao de 

TCC do aluno 

Gerson Paulino 

da Silva 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

MET0D0 JIGSAW: 

C00PERACA0 E ENSIN0 - 

APRENDIZAGEM  NA 

AB0RDAGEM DA 

CINEMATICA   NA   FISICA 

D0 ENSIN0 MEDI0 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Maria Dalila 

Pereira de 

Carvalho 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 

MET0D0L0GIA STEAM 

PARA  0 

DESENV0LVIMENT0 DAS 

HABILIDADES  E 

C0MPETENCIAS 

PR0P0STAS PARA A 

FISICA N0 TERCEIR0 AN0 

D0 ENSIN0 MEDI0 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 
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Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Bianca Carvalho 

de 0liveira 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em marco 

2021 

Em andamento 

Ensino 0rientacao  de 

TCC da aluna: 

DAINESA 

SHAR0M 

NASCIMENT0 

S0UZA 

0rientacao de TCC Trabalho em orientacao Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2018 a Marco de 

2022 . 

Finalizado 

Ensino Participacao da 

Banca de TCC 

da aluna Aline 

Vanderlei Dias 

Avaliar producao cientifica Avaliado trabalho intitulado: 

C0ZINHA, UM 

LAB0RAT0RI0 DE 

EXPERIENCIAS 

ESP0NTANEAS EM 

FISICA 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluida 

Ensino 0rientacao de 

TCC da aluna 

Jessica da Silva 

Nascimento 

0rientacao de TCC Trabalho orientado: 0 US0 

DE MAQUETES 

TATIL-VISUAIS C0M0 

FERRAMENTA 

AUXILIAD0RA N0 ENSIN0 

DE FISICA 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Ensino 0rientacao  de 

TCC da aluna 

:B0NNY 

TAYLL0RS DA 

SILVA SANT0S 

0rientacao de TCC Trabalho de orientacao Sem 

Recurso 

Sem Recurso Setembro de 

2018 a Marco de 

2022 

Finalizado 



5

6

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensao Projeto de 

extensao 

cadastrado na 

PREX nao 

financiado 

ESTIMULAND0 

A EDUCACA0 

CIENTIFICA N0S 

PRIMEIR0S 

AN0S  D0 

ENSIN0 

FUNDAMENTAL 

0bjetivo Geral Auxiliar 

professores do Ensino 

Fundamental do primeiro 

ciclo para formacao de 

metodologias para auxiliar 

no ensino de ciencias 

naturais na modalidade 

remota. 

Em andamento Emenda Sem recurso Inicio em 2021 Em andamento 

Extensao Projeto  de 

extensao 

cadastrado  na 

prex sob o titulo; 

PR0BLEMAS DE 

FISICA PARA 

ENADE E 

C0NCURS0S 

1-Divulgar a Fisica como 

profissao; 2-Divulgar as 

areas de atuacao do 

profissional de Fisica e o 

seu mercado de trabalho; 3-

Divulgar as varias vertentes 

do curso de Licenciatura 

Plena em Fisica da 

Universidade Estadual do 

Piaui (Campus Professor 

Antonio Giovani 

Alves de Sousa). 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso janeiro de 2021 a 

Maio de 2022 

Em andamento 



5

6

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado na 

prop  (PIBIC 

2020/2021 ) sob 

o titulo; EFEIT0 

DA C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM  ANEIS 

QUANTIC0S DE 

GRAFEN0 

GERAL: 

Analisar os efeitos da 

corrente persistente em 

aneis quanticos de grafeno. 

 
ESPECIFIC0S: 

1. Compreender as 

diversas  propriedades 

existentes no grafeno; 2. 

Compreender   nocoes 

fundamentais de Mecanica 

Quantica, 

Eletromagnetismo 

associados a corrente 

persistente. 

Compreensao das diversas 

propriedades existentes no 

grafeno. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 

Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; EQUACA0 

DE DIRAC PARA 

0 ESTUD0 DA 

C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM  UM ANEL 

QUANTIC0 

GERAL: Atraves da equacao 

de Dirac vamos analisar os 

efeitos da corrente 

persistente em aneis 

quanticos de grafeno. 

ESPECIFIC0S: 

Compreender as diversas 

propriedades existentes no 

grafeno 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 
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Pesquisa Projeto de 

pesquisa 

cadastrado na 

PR0P nao 

financiado 

QUEBRA  DE 

D0RMENCIA DE 

SEMENTES   A 

PARTIR DE 

CAMP0 

MAGNETIC0 

0bjetivo Geral Avaliar o 

efeito da aplicacao de 

campo magnetico estatico 

de diferentes intensidades 

na quebra da dormencia de 

sementes duras. 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem recurso Inicio em 2021 Em andamento 

Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado   na 

prop  (PIBIC 

2020/2021) sob 

o titulo; EFEIT0S 

DA C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

GERAL: 

Analisar e compreender as 

caracteristicas provocadas 

pela corrente persistente 

em isolantes topologicos. 

ESPECIFIC0S: 

1. Compreender as diversas

 propriedades 

existentes nos isolantes 

topologicos;  2. 

Aprofundar-se a respeito da 

mecanica quantica e da 

composicao da materia; 

Compreensao das 

caracteristicas provocadas 

pela corrente persistente 

em isolantes 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 



571  

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop  (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; M0DEL0 

TIGHT BINDING 

PARA 

P0LARIT0NS 

EXCIT0N 

GERAL: Analisar  e 

compreender  as 

caracteristicas  dos 

Polaritons em sistemas de 

baixa  dimensionalidade 

utilizando o Modelo Tight 

Binding ESPECIFIC0S: 

Compreender as diversas 

propriedades existentes 

nos Polaritons 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 

Pesquisa 0rientacao de 

PIBIC voluntario 

da Aluna Jessica 

da Silva 

Nascimento 

0bjetivo Geral: Avaliar os 

dados de caracterizacao 

estrutural de diametro de 

nanoparticulas por DRX e 

MET. 

0rientar na execucao do 

projeto: RELACA0 ENTRE 

DAD0S ESTRUTURAIS DE 

NAN0PARTICULAS 

METALICAS 0BTIDAS P0R 

DIVERS0S PR0CESS0S 

DE SINTESE 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluida 



57

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Projeto PIBIC- 

Voluntario: 

â€œEstudo dos 

modos do campo 

eletromagnetico 

em guias 

de onda 

circulares 

nanometricas nas 

configuracoes 

MIM e IMIâ€• 

(i) Estudar as condicoes de 

confinamento e propagacao 

dos modos do campo 

eletromagnetico no interior 

de guias de onda circulares 

nas configuracoes Metal 

Isolante 

Metal (MIM)  e Isolante 

Metal e Isolante (IMI) (ii) 

Comparar quais   das 

configuracoes citadas 

apresentam    maior 

compromisso 

Modelagem computacional 

da incidencia, e posterior 

propagacao de radiacao 

eletromagnetica em 

arranjos circulares MIM 

periodicos. 

Sem 

Recurso 

Recursos 

proprios 

Setembro de 

2021 a setembro 

de 2022 

Em andamento 

Pesquisa Projeto    de 

pesquisa 

cadastrado    na 

prop  (PIBIC 

2020/2021)  sob 

o titulo; 0NDAS 

DE SPIN  C0M 

INTERACA0 

ENTRE    0S 

PRIMEIR0S, 

SEGUND0S    E 

TERCEIR0S 

VIZINH0S 

GERAL: 

Analisar e compreender as 

caracteristicas provocadas 

por ondas de spin quando 

existe interacao ate os 

terceiros vizinhos mais 

proximos 

ESPECIFIC0S: 

1. Analisar e compreender 

o modelo de ondas de spin 

para ferromagneticos de 

Heisenberg 

Compreender o modelo de 

ondas de spin 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 



57

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; 0NDAS DE 

SPIN EM REDES 

DEC0RADAS 

C0M 

INTERACA0 

ENTRE  0S 

PRIMEIR0S e 

SEGUND0S 

GERAL: Analisar e 

compreender  as 

caracteristicas provocadas 

por ondas de spin em redes 

decoradas com interacoes 

ate os terceiros vizinhos 

mais proximos. 

ESPECIFIC0S: Analisar e 

compreender o modelo de 

ondas de spin para 

ferromagneticos  de 

Heisenberg, e as 

propriedades magneticas e 

termodinamicas 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 

Pesquisa 0rientacao de IC 

concluido de 

Victor Mannuell 

Meneses Romao, 

Uespi-Piripiri 

0rientar IC Trabalho orientado: 

explorando a mecanica 

classica. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a agosto de 

2021 

Concluido 



574 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop  (PIBIC 

2020/2021) sob o 

titulo; ANALISE 

DAS 

PR0PRIEDADES 

ELETR0NICAS 

D0S IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

GERAL: 

Analisar e compreender as 

interacoes provocadas por 

ondas de spin ate os 

terceiros vizinhos mais 

proximos. ESPECIFIC0S: 

1. Compreender os 

conceitos basicos de 

mecanica quantica que rege 

o comportamento das 

ondas de spin; 

Compreensao dos 

conceitos basicos de 

mecanica quantica. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a Agosto de 

2021 

Finalizado 

Pesquisa Projeto   de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop sob o titulo; 

EFEIT0  DE 

TAMANH0 

FINIT0  EM 

IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

EM REDES 

BIDIMENDI0NAI 

S DEF0RMADAS 

GERAL: Analisar o efeito 

de tamanho finito em 

isolantes topologicos 

bidimensionais em redes 

deformadas. 

ESPECIFIC0S: 

Compreender   nocoes 

fundamentais de Mecanica 

Quantica, 

Eletromagnetismo 

associados ao tamanho 

finito da rede 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Maio de 2021 a 

Maio de 2023 

Em andamento 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Publicacao de 

artigos em 

periodicos 

revisados por 

pares 

Reforcar a projecao do 

quadro docente, em 

especial pertencente ao 

Campus de Piripiri, em 

trabalhos de pesquisa 

cientifica junto a 

comunidade academica. 

Apos processo de escrita, 

submissao e  revisao,  o 

artigo      intitulado: 

â€œDemonstration     of 

multiple       quantum 

interference  and Fano 

resonance realization in 

far-field from   plasmonic 

nanostructure       in 

Er3+-doped  tellurite 

glassâ€• submetido no 

periodico Scientific Reports, 

do qual o presente docente 

integra o grupo de autores, 

foi aceito para publicacao. 

Sem 

Recurso 

Recurso proprio Agosto de 2021 a 

fevereiro de 2022 

Finalizado 

Pesquisa 0rientacao de IC 

concluido de 

Mariana Sousa 

do Vale, 

Uespi-Piripiri 

0rientar IC Trabalho    orientado: 

astrofisica  proposta nos 

livros didaticos  da 

educacao   basica   e 

instrumentacao 

experimental     de 

observacao astronomica. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Setembro de 

2020 a agosto de 

2021 

Concluido 
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Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado  na 

prop sob o titulo; 

corrente 

persistente em 

isolantes 

topologicos em 

Redes decoras 

Analisar a corrente 

persistente em um anel 

quantico constituido por 

redes decoradas de 

isolantes topologicos. 

A primeira parte do projeto 

foi direcionada para 

obtencao da hamiltoniana 

tight binding 

Que descreva as 

propriedades eletronicas de 

um isolante topologico no 

formato de anel 

Percorrido   por   um   fluxo 

magnetico perpendicular a 

este anel. 

Sem 

Recurso 

Sem recursos Agosto de 2019 a 

julho de 2021 

Em andamento 

Pesquisa Projeto  de 

pesquisa 

cadastrado na 

prop (PIBIC 

2021/2022) sob o 

titulo; ANEIS 

QUANTIC0S DE 

IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

GERAL: Analisar e 

compreender  as 

caracteristicas provocadas 

pela corrente persistente 

em aneis quanticos de 

isolantes topologicos. 

ESPECIFIC0S: 

Compreender as diversas 

propriedades existentes 

nos isolantes topologicos 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 
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Pesquisa Projeto de 

pesquisa 

cadastrado na 

prop sob o titulo; 

EFEIT0 DE 

TAMANH0 

FINIT0 E DA 

C0RRENTE 

PERSISTENTE 

EM IS0LANTES 

T0P0L0GIC0S 

BIDIMENDI0NAI 

S 

GERAL: Analisar o efeito 

de tamanho   finito  em 

isolantes  topologicos 

constituidos por  redes 

decoradas. ESPECIFIC0S: 

Compreender    nocoes 

fundamentais de Mecanica 

Quantica, 

Eletromagnetismo 

associados aos isolantes 

topologicos 

Em andamento Sem 

Recurso 

Sem Recurso Maio de 2021 a 

Maio de 2023 

Em andamento 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Participacao em 

banca de 

concurso publico 

para professor 

substituto 

Analisar os curriculos dos 

candidatos a professor 

substituto dos cursos de 

Fisica presentes nos campi 

de Piripiri e Teresina durante 

o concurso publico para o 

provimento de vagas 

nas localidades citadas 

Vagas previstas no edital 

devidamente preenchidas 

Sem 

Recurso 

Recursos 

proprios 

Setembro de 

2021 

Concluido 
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Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

encargos 

docentes 

(i) construir quadro 

contendo distribuicao de 

disciplinas entre seus 

ministrantes e blocos 

correspondentes; 

(ii) elaborar horario 

academico semestral com 

disciplinas e respectivos 

professores e turnos; 

(iii) registrar encargos no 

sistema e encaminha-los a 

pro-reitoria de ensino e 

graduacao (preg). 

Registro de encargos junto 

ao campus e a pro-reitoria 

de ensino e graduacao 

(PREG). 

Emenda Recurso proprio. janeiro a 

dezembro 

concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes do 

colegiado 

(i) deliberar assuntos 

relativos ao curso; 

(ii) discutir situacoes 

envolvendo discentes e 

docentes; 

(iii) avaliar projetos e acoes 

de alunos e professores do 

curso. 

Deliberacao de pautas e 

aprovacao de projetos de 

interesse de alunos e 

professores. 

Sem 

Recurso 

Recurso proprio. Reunioes 

bimestrais 

Em andamento 
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Administrativa( 

Gestao) 

Nucleo docente 

estruturante 

(NDE) 

(i) acompanhar aplicacao 

do projeto pedagogico do 

curso; 

 
(ii) atualizar grade curricular 

de disciplinas (ppc); 

 

(iii) analisar propostas de 

realinhamento e alteracoes 

do ppc. 

Atualizacao e 

realinhamento do projeto 

pedagogico do curso (ppc). 

Sem 

Recurso 

Recurso proprio Reunioes 

bimestrais 

Em andamento 
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 – Campus Prof. Antônio Geovanne Alves de Sousa 

Setor: Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras Português 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

Ensino Elaboração e cumprimento 
dos encargos docentes. 

Disciplinas ministradas por 
todos os docentes com êxito. 

Sem recurso. 2021. Concluído 

Ensino - Monitoria Orientar os discentes 

monitores no 

desenvolvimento de 

atividades de 

acompanhamento aos 

demais estudantes de 

graduação. 

Acompanhamentos 

semanais desenvolvidos 

com êxito. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021. 

 
 

Concluído 

Ensino – Orientação 

de Trabalhos de 

Conclusão de Curso 

Orientar os discentes 

concludentes do curso de 

Letras a desenvolver 

pesquisas e produzir uma 

monografia apresentando os 

resultados alcançados. 

 
 

Orientações desenvolvidas 

com êxito. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021. 

 
 

Concluído 

Ensino – Participação 

em bancas de defesa de 

Trabalhos de 

Conclusão de Curso 

Avaliar as monografias de 

discentes concludentes do 

curso de Letras a contribuir 

com suas pesquisas. 

Participações em bancas de 

TCC realizadas ao longo do 

ano. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021. 

 
 

Concluído 

Pesquisa –  PIBIC 

Voluntário:   “Ficção 

histórica  brasileira 

contemporânea: 

representações  da 

O projeto de pesquisa tem 

como objetivo investigar a 

ficção histórica brasileira 

contemporânea, focando-se 

na análise da representação 

literária e da voz narrativa a 

Com reuniões de orientação 

e pesquisa periódicas, o 

projeto foi desenvolvido 

com êxito ao longo do ano. 

 

 
 

Sem recurso. 

 

 
 

2021. 

 

 
 

Concluído 
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Ditadura (1964- 

1985)” 

respeito do período da 

ditadura militar nacional 

(1964-1985) nos romances: 

Não falei (2004), de Beatriz 

Bracher, e K - relato de uma 

busca (2011), de Bernardo 

Kucinski. 

    

 

 

 

 

Pesquisa – PIBIC 

Voluntário:  “A 

literatura fantástica 

de horror 

contemporânea 

brasileira” 

O projeto de pesquisa de 

iniciação científica PIBIC- 

Voluntário "A    literatura 
fantástica     de    horror 
contemporânea 
brasileira", desenvolvido 
pelo discente     Dalyson 
Bruno Pinto da Silva, é 
orientado pelo professor 
doutor  Bruno    Marques 
Duarte. Os objetivos deste 
projeto são: sistematizar 
as teorias fundamentais 
da literatura fantástica de 
horror;    examinar a 
estrutura de composição e 
categorias   da   narrativa 
das obras selecionadas; 
analisar os procedimentos 
estilísticos   e  temáticos 
destas   narrativas; e 
verificar as tendências e a 
relevância        canônica 
dessas produções 
ficcionais contemporâneas 
da    literatura    fantástica 

 

 

 

Com reuniões de orientação 

e pesquisa periódicas, o 

projeto foi desenvolvido 

com êxito ao longo do ano. 

 

 

 

 

Sem recurso. 

 

 

 

 

2021. 

 

 

 

 

Concluído 
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 brasileira.     

Extensão  – Projeto 

Redatores: 

preparatório para o 

ENEM em  meio 

virtual 

Instruir alunos concludentes 

do ensino médio sobre a 

produção da redação 

conforme o ENEM e 

formar discentes do curso 
de Letras Português para 

efetuar a correção dessas 

redações. 

Foram realizadas oficinas 

semanais, formações e 

simulados para favorecer o 

desempenho dos estudantes 

do ensino médio e dos 
discentes de graduação. 

O projeto foi 

contemplado com 

uma bolsa 

remunerada PIBEU- 

UESPI para uma 
estudante da 

graduação. 

 
 

2021 

 
 

Concluído 

Extensão – Projeto 

“Comunicação e 

divulgação científica 

para a popularização 

de conhecimentos 

sobre linguística e 

literatura.” 

Comunicar informações 

sobre o curso de 

Licenciatura em Letras 

Português do Campus de 

Piripiri e divulgar 

conhecimentos, palestras, 

eventos e outras atividades 

da área de Letras. 

Foram realizadas reuniões 

semanais e oficinas mensais 

para a formação dos 

discentes de graduação. Os 

canais de comunicação do 

curso de Letras Português 

foram atualizados 

frequentemente. 

O projeto foi 

contemplado com 

uma bolsa 

remunerada PIBEU- 
UESPI para uma 
estudante da 

graduação. 

 
 

2021 

 
 

Concluído 

 
 

Extensão – Evento 

científico 

Realizar a II Jornada de 

Estudos Linguísticos e 

Literários do curso de 

Licenciatura em Letras 

Português de Piripiri. 

Oportunizar aos acadêmicos 

de Letras, de áreas afins e 

demais interessados da 

comunidade externa a 

participação em evento 

científico, com palestras, 

mesas-redondas e 

minicursos. 

 

 
 

Sem recurso. 

 

 
 

2021 

 

 
 

Concluído. 

Administrativo – 

Reuniões de Colegiado 

Deliberar sobre as demandas 

do curso de Letras 
Português. 

Pautas deliberadas em 

reuniões ordinárias e 
extraordinárias. 

Sem recurso. 2021 Concluído. 

Administrativo – 

Reuniões de NDE 

Reformular e atualizar o 

Projeto Político Pedagógico 

(PPC) do curso de Letras 

PPC em reformulação. Sem recurso. 2021 Em fase de revisão final 

para envio. 
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 Português.     

Administrativo – 

Reuniões de Conselho 

de Campus 

Representar o curso de 

Letras Português no 

Conselho para deliberar 

sobre as demandas do 

Campus Prof. Antônio 
Geovanne Alves de Sousa. 

Pautas deliberadas em 

reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 

 
 

Sem recurso. 

 
 

2021 

 
 

Concluído. 

 
 

Administrativo – 

Reuniões do PDI 

Representar o curso de 

Letras Português na 

comissão do PDI e contribuir 

para a construção do novo 

plano institucional para o 

Quadriênio 2022- 2026. 

Envio das demandas do 

Curso de Letras Português e 

do Campus de Piripiri no 

que diz respeito a: 

infraestrutura, docentes, 

turmas, servidores técnicos e 

outras necessidades. 

 

 
 

Sem recurso. 

 

 
 

2021 

 

 
 

Concluído. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: PEDAGOGIA_CAMPUS PIRIPIRI 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino 0rientacao   TCC: 0rientar atividade de Trabalho em fase de Sem Sem recurso Novembro ate o Em andamento 

 0 Ensino da Trabalho de Conclusao de analise de dados Recurso  presente  

 disciplina de Curso    momento  

 Libras na       

 Formacao de       

 Professores no       

 Curso de       

 Pedagogia na       

 UESPI/Piripiri       

Ensino 0rientacao de 0rientar Trabalho de Pesquisa desenvolvida Sem Sem recurso Abril de 2021 a Concluido 

 TCC: Pratica Conclusao de Curso  Recurso  marco de 2022  

 Pedagogica para       

 alunos com       

 Transtorno de       

 Espectro   Autista       

 (TEA): um olhar       

 sob a acao do       

 coordenador       

 pedagogico na       

 APAE       
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Ensino C0NFERENCI/P 

ALESTRA: 

Gestao Escolar e 

o planejamento 

do cotidiano 

pedagogico 

Dialogar com equipe tecnica 

da Secretaria Municipal de 

Educacao de Piripiri-PI 

Discussao sobre: Gestao 

Escolar e o planejamento 

do cotidiano pedagogico 

realizada. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluida 

Ensino Parceria em 

Evento 

 

Mediacao  em 

sala tematica da 

Conferencia 

Municipal   de 

Educacao: eixo 

Educacao    e 

Tecnologias 

Mediar as discussoes em 

sala tematica na 

Conferencia Municipal de 

Educacao: eixo Educacao e 

Tecnologias 

Mediacao realizada Sem 

Recurso 

Sem recurso Janeiro de 2022 Concluida 

Ensino Revitalizacao de 

PPC 

Coordenacao  dos 

trabalhos para 

revitalizacao do PPC do 

curso e curricularizacao da 

extensao 

Construcao da nova matriz 

curricular e ementas de 

disciplinas 

Sem 

Recurso 

Sem recurso marco ate o 

presente 

momento 

Em andamento 
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Pesquisa PIBIC 

Titulo: A 

Importancia do 

Ceticismo para a 

Educacao e a 

Ciencia 

1) Mostrar a importancia do 

ceticismo na formacao do 

pensamento cientifico ao 

longo da 

historia da ciencia e a sua 

importancia ainda hoje na 

pratica cientifica como 

pressuposto 

filosofico da ciencia. 

Em andamento Emenda Recurso proprio Agosto de 2021 a 

Julho de 2022 

Em andamento 

Administrativa( 

Pessoal) 

Processos 

Internos 

(i) Julgar processos de 

reintegracao de discentes. 

(ii) Julgar concessao de 

credito aos discentes; 

(iii) Levantamento de 

alunos em situacao de 

vulnerabilidade social 

- Reintegracao de 

discentes 

- Matricula de alunos com 

pendencia 

- Levantamento de 

disciplinas sem cursar; 

Sem 

Recurso 

Proprio Marco a 

novembro de 

2021 

Concluido 

Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes do 

Colegiado 

(i) Discutir assuntos 

relativos ao Curso. 

(ii) Deliberar acoes acerca 

do funcionamento do 

Curso. 

(iii) Aprovar projetos de 

pesquisa e extensao. 

(i) Atividades do Curso 

mais significativas durante 

todo o ano de 2020. 

(ii) Aprovacao de projetos 

de pesquisa e de extensao 

e do regimento do 

Laboratorio de Praticas 

Pedagogicas Maria 

Montessori. 

Emenda Proprio Reunioes 

bimestrais em 

2021 

Concluidas 



587  

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa( 

Gestao) 

Reunioes do 

Nucleo Docente 

Estruturante 

(i) Acompanhar aplicacao 

do Projeto Pedagogico do 

Curso. 

(ii) Analisar   propostas de 

realinhamento e alteracoes 

do PPC. 

Atualizacao e 

realinhamento do Projeto 

Pedagogico do Curso 

(PPC) 

Sem 

Recurso 

Proprio Reunioes 

bimestrais em 

2021 

Concluidas 

Administrativa( 

Gestao) 

Elaboracao de 

Encargos 

Docentes 

(i) Construir  quadro 

contendo distribuicao de 

disciplinas entre  seus 

ministrantes  e blocos 

correspondentes; 

(ii) Elaborar horario 

academico semestral com 

disciplinas e  respectivos 

professores e turnos; 

(iii) Registrar Encargos   no 

sistema e encaminha-los a 

PREG 

(i) Julgar processos de 

reintegracao de discentes. 

 
(ii) Julgar concessao de 

credito aos discentes; 

(iii) Levantamento de 

alunos em situacao de 

vulnerabilidade social; 

Sem 

Recurso 

Proprio 0utubro de 

2021 e fevereiro 

de 2022. 

Concluido 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: Coordenação do Curso de Licenciatura Plena em Química 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Monitoria Preparar o aluno para os 

desafios da carreira 

docente, de modo a faze-lo 

acompanhar o andamento 

da rotina de sala de aula nas

 disciplinas 

selecionadas. 

Acompanhamento de 

monitores concluido. 

Recurso 

Tesouro 

Bolsa UESPI - 

PREG 

2021 Concluido. 

Ensino Elaboracao dos 

encargos 

docentes 

Distribuir entre os 

professores do curso as 

disciplinas, seguidas de 

seus respectivos horarios, 

blocos e dias de realizacao. 

Disciplinas ministradas. Sem 

Recurso 

Sem Recurso 2021 Concluido 

Ensino Analise do 

conteudo de 

eletroquimica em 

livros didaticos 

de quimica do 

ensino medio. 

(PNLD 2018) 

Analisar o conteudo de 

eletroquimica em livros 

didaticos de Quimica 

aprovados pelo PNLD de 

2018. 

Participacao do aluno na 

pesquisa preparando-o para 

participar de forma 

consciente para a escolha 

do livro didatico que mais se 

adeque a sua realidade, 

caso optem pela carreira 

docente na Educacao 

basica. 

Sem 

Recurso 

Proprio. Setembro de 

2020 a Setembro 

de 2021 

Concluido 
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Ensino Defesas de 

Trabalhos de 

Conclusao de 

Curso (TCC) 

Producao e apresentacao 

de um artigo cientifico de 

acordo com as normas de 

revistas de pesquisa na 

area de quimica. 

Defesas realizadas e 

trabalhos concluidos. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido 

Pesquisa Modelagem 

molecular de 

complexos de 

antimonio e 

bismuto com 

ligantes 

mesoionicos. 

Estudo teorico das 

propriedades estruturais, 

eletronicas e termoquimicas 

dos complexos. Avaliacao 

de sua estabilidade e 

propriedades de optica nao 

linear. 

1. Participacao do aluno em 

estudos referentes ao tema 

proposto. 

2.Apresentacao do trabalho 

na forma de poster no XXI 

Simposio Brasileiro de 

Quimicas Teorica-SBQT 

Sem 

Recurso 

Proprio Agosto de 2020 a 

julho de 2021 

Concluido 

Pesquisa Uso do bagaco de 

caju como 

biossorvente na 

remocao do 

corante preto de 

amido 10 B. 

Avaliar a capacidade 

adsortiva do bagaco de 

caju para a remocao do 

corante preto de amido 10 

B. 

Participacao do aluno na 

pesquisa e conhecimento 

sobre utilizacao de 

adsorventes naturais para a 

remocao de corantes da 

agua. 

Sem 

Recurso 

Proprio Setembro de 

2021 a agosto de 

2022. 

Em andamento 

Pesquisa Modelagem 

molecular de 

redes 

metalorganicas 

biocompativeis: 

estudo da 

estrutura e 

adsorcao de 

farmacos 

antitumorais . 

Estudo teorico de materiais 

com propriedades 

antitumorais. 

1. Participacao do aluno em 

estudos referentes ao tema 

proposto. 

2.Apresentacao do trabalho 

na forma de poster no XXI 

Simposio Brasileiro de 

Quimicas Teorica-SBQT. 

Sem 

Recurso 

Proprio 0utubro de 2019 a 

outubro de 2022. 

Em andamento. 
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Pesquisa Estudo teorico de 

complexos de 

Au(III) 

ditiocarbamatos 

com 

propriedades 

anticancer 

Modelagem computacional 

das propriedades 

estruturais, eletronicas e 

termodinamicas  dos 

complexos.  Ademais 

estudar a interacao dos 

complexos com as 

biomoleculas cisteina e 

glutationa. 

Participacao do aluno na 

pesquisa sobre o tema 

proposto. 

Sem 

Recurso 

Proprio Setembro de 

2021 a agosto de 

2022. 

Em andamento 

Pesquisa Estudo teorico de 

complexos de 

Sb(III) e Bi(III) 

ditiocarbamatos 

com 

propriedades 

biologicas 

Estudo teorico das 

propriedades estruturais, 

eletronicas e termoquimicas 

dos complexos. Alem disso, 

estudar a interacao dos 

compostos com possiveis 

alvos biologicos. 

1. Participacao do aluno em 

estudos referentes ao tema 

proposto. 

2.Apresentacao do trabalho 

na forma de poster no XXI 

Simposio Brasileiro de 

Quimicas Teorica-SBQT 

Sem 

Recurso 

Proprio Agosto de 2020 a 

julho de 2021. 

Concluido 

Pesquisa Estudo DFT em 

complexos de 

Bi(III) com 

ligantes 

ditiocarbamatos: 

analise estrutural, 

eletronica  e 

interacao com 

biomoleculas 

Modelagem computacional 

das propriedades 

estruturais, eletronicas e 

termodinamicas dos 

complexos. Estudar a 

interacao dos complexos 

com algumas biomoleculas 

em solucao aquosa. 

1. Participacao do aluno na 

pesquisa sobre o tema 

proposto. 

2. Apresentacao do projeto 

de pesquisa no II Workshop 

do programa em 

pos-graduacao em quimica 

da UESPI. 

Sem 

Recurso 

Proprio Julho de 2021 a 

julho de 2023. 

Em andamento. 
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Pesquisa Modelagem 

computacional de 

redes 

metalorganicas: 

estudo da 

adsorcao de 

farmacos 

antitumorais 

Estudo teorico das 

propriedades estruturais e 

eletronicas dos materiais e 

sua interacao de farmacos 

antitumorais. 

1. Participacao do aluno em 

estudos referentes ao tema 

proposto. 

2.Apresentacao do trabalho 

na forma de poster no XXI 

Simposio Brasileiro de 

Quimicas Teorica-SBQT 

Participacao de alunos em 

estudos referentes ao tema 

proposto. 

Sem 

Recurso 

Proprio Agosto de 2020 a 

julho de 2021. 

Concluido 

Pesquisa AVALIACA0 DA 

ATIVIDADE 

F0T0CATALITIC 

A   DE   NiW04/S 

-15 PARA  A 

DEGRADACA0 

D0  C0RANTE 

PRET0  DE 

AMID0 10 B. 

Avaliar a atividade 

fotocatalitica do material 

NiW04/SBA-15 na 

BdAegradacao do corante 

preto de amido 10 B em 

meio aquoso sob irradiacao 

policromatica e solar. 

Publicacao de um artigo de 

revisao sobre adsorcao do 

corante, uma vez que nao 

foi possivel realizar a parte 

experimental. 

Sem 

Recurso 

Proprio 0utubro de 2019 a 

outubro de 2022 

Em andamento. 

Pesquisa Biossorcao do 

corante preto de 

amido 10 B 

utilizando bagaco 

da 

cana-de-acucar 

Estudar o processo de 

adsorcao do corante preto 

de amido 10 B utilizando o 

bagaco de cana-de-acucar 

como biossorvente. 

Participacao do aluno na 

pesquisa e conhecimento 

sobre utilizacao de 

adsorventes naturais para a 

remocao de corantes da 

agua. 

Sem 

Recurso 

Proprio Setembro de 

2021 a agosto de 

2022. 

Em andamento 
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Administrativa( 

Infraestrutura) 

Plano Diretor 

Institucional (PDI) 

Construir  um novo 

planejamento  institucional 

para o   Quadrienio 

2022-2026, de modo a 

atualizar as configuracoes 

atuais da Universidade em 

materia de infraestrutura, 

gestao, recursos humanos, 

cursos, discentes, docentes 

e tecnicos administrativos. 

Construcao de um novo 

PDI 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso 2021 Concluido. 

Administrativa( 

Gestao) 

Nucleo Docente 

Estruturante 

(NDE) 

Reformulacao e 

Atualizacao do Projeto 

Pedagogico do Curso (PPC) 

para os proximos 

anos. 

Reformulacao em 

andamento. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso 2021 Em andamento. 

Administrativa( 

Gestao) 

Colegiado Deliberar assuntos relativos 

ao Curso, alunos e 

professores. 

Pautas avaliadas e 

deliberadas. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso Reunioes 

bimestrais. 2021 

Concluido 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – PROPLAN 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DIPLAN 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DDI 

 
 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 
 

 
 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação - Campus Prof. Antonio Geovanne Alves de Sousa 

 
AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

 
RECURSOS FINANCEIROS 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

1. Reuniões do 

Colegiado 

(i) Deliberar 

assuntos relativos 

ao Curso; 

 

(ii) Discutir 

situações 

envolvendo 

discentes e 

docentes; 

 

(iii) Avaliar 

projetos e ações de 

alunos e 

professores do 

Curso. 

 

Deliberação de 

pautas e 

aprovação de 

projetos de 

interesse de 

Alunos e 

Professores. 

 
 

Recurso próprio. 

 
 

Recurso próprio. 

 
 

Sessões 

Bimestrais 

e sob demanda 

 

 

Reuniões em 

andamento. 
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 (iv) Elaborar 

regulamento 

específico de 

Trabalhos de 

Conclusão de 

Curso 

 

v) Aprovar novo 

Projeto 

Pedagógico de 
Curso 

     

2. Reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante 

(i) Acompanhar 

aplicação do 

Projeto Pedagógico 

do Curso; 

 

(ii) Atualizar 

Grade Curricular 

de Disciplinas 

(PPC); 

 

(iii) Analisar 

propostas de 

realinhamento e 

alterações do PPC. 

Atualização e 

Realinhamento do 

Projeto 

Pedagógico do 

Curso (PPC). 

Recurso próprio. Recurso próprio. Sessões 

Bimestrais 

Reuniões em 

andamento. 

3. Elaboração de 

Encargos Docentes 

(i) Construir 

quadro contendo 

distribuição de 

disciplinas entre 

seus ministrantes 

e blocos 

correspondentes; 

 

(ii) Elaborar 

Registro de 

Encargos junto 

ao Campus e à 

Pró-Reitoria de 

Ensino e 

Graduação 

(PREG). 

Recurso próprio. Recurso próprio. Janeiro de 2021 e 

Dezembro de 

2021. 

Concluído. 
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 horário acadêmico 

semestral com 

disciplinas e 

respectivos 

professores e 

turnos; 

 

(iii) Registrar 

Encargos no 

sistema e 

encaminhá-los à 

Pró-Reitoria de 

Ensino e 

Graduação 

(PREG). 

     

4. Processos Internos (i) Julgar 

processos de 

reintegração de 

discentes. 

 

(ii) Julgar 

concessão de 

crédito aos 

discentes; 

 

(iii) Levantamento 

de alunos em 

situação de 

vulnerabilidade 
social 

- Reintegração de 

discentes 

- Concessão de 

crédito 

- Identificação de 

discentes em 

situação de 

vulnerabilidade 

Recurso próprio. Recurso próprio Janeiro à 

Dezembro de 

2021 

Concluído. 

5. Revitalização de PPC Coordenação dos 
trabalhos para 

revitalização do 

Construção da 
nova matriz 

curricular e 

Recurso próprio. Recurso próprio. Janeiro a Julho Concluído 
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 PPC do curso e 
curricularização 

da extensão 

ementas de 

disciplinas 

    

6. Reuniões de Conselho 

de Unidade 

(i) Deliberação 

sobre temas 

diversos 

referentes ao 

campus, docentes, 

carreiras, 

encargos, 

progressão e 

promoção 

funcional. 

Promoção de 

discussão plural 

sobre os temas 

abordados. 

Recurso próprio. Recurso próprio. Janeiro a 

Dezembro 

Reuniões em 

andamento 
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RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS ANOS 

CAMPUS: Campus Prof. Antônio Geovani de Sousa 

SETOR: LICENCIATURA PLENA EM LETRAS-

INGLÊS 

 
AÇÕE

S OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
RECURSO 

FINANCEIRO 

PERIODO 
DE 

REALIZAÇÃ

O 

SITUAÇÃO ATUAL 

TIPO NOME 

Ensino Monitoria Preparar o aluno para os 

desafios da carreira 

docente, de modo a faze-lo 

acompanhar o andamento 

da rotina de sala de aula nas

 disciplinas 

selecionadas. 

exito no andamento 

conclusao das acoes 

acompanhamento 

monitor. 

e 

de 

do 

Recurso 

Tesouro 

Bolsa 

Uespi/PREG 

2021 Concluido 

Ensino Parceria 

Internacional 

UESPI-  Texas 

Tech University 

EUA 

Firmar a parceria de Ensino 

e Pesquisa com a Texas 

Tech University nos EUA, 

fomentando a pesquisa e 

parcerias entre a UESPI e a 

Universidade americana 

supracitada; 

Convenio firmado. Convenio Sem recurso. 2021 Em andamento. 

Ensino Elaboracao 

Encargos 

Docentes 

de Distribuir entre os 

professores do curso as 

disciplinas, seguidas de 

seus respectivos horarios, 

blocos e dias de realizacao. 

Encargos preenchidos 

concretizados. 

e Sem 

Recurso 

Sem recurso. novembro 

2021 

de Concluido. 
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Ensino Defesas de 

Trabalhos de 

Conclusao de 

Curso (TCC) 

Levar os alunos a produzir 

e a apresentar de modo ora 

e escrito uma monografia 

para fins de conclusao da 

graduacao. 

Trabalhos defendidos com 

exito. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso. 2021 Concluido. 

Extensao PIBID 0bjetiva contribuir para a 

formacao dos alunos das 

licenciaturas da UESPI para 

o exercicio da 

docencia 

Em concretizacao Recurso 

Tesouro 

Remunerado Novembro 2020 

a Abril de 2022 

Em andamento. 

Extensao PIBID â€“ 0 0   projeto   institucional   do Em concretizacao Recurso Remunerado Novembro de Em andamento. 

 Programa PIBID-UESPI, nas areas de  Tesouro  2020 a Abril de  

 Institucional de iniciacao a docencia    2022  

 Bolsa de prioritarias (Lingua      

 Iniciacao a Portuguesa, Matematica,      

 Docencia Biologia, Fisica, Quimica e      

 SUBPR0JET0 Alfabetizacao) e   gerais      

 LETRAS INGLES objetiva contribuir para a      

  formacao dos alunos das      

  licenciaturas da UESPI      

  para o exercicio da      

  docencia.      
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Extensao Academic 

research in 

English language 

programs  - 

practical and 

theoretical 

guidelines 

0 curso tem o proposito de 

direcionar os (as) 

participantes a aprimorarem 

conhecimentos praticos e 

teoricos da pesquisa 

academica no ambito da 

Metodologia, Linguistica 

Aplicada e Literatura. 

Curso realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso. maio a setembro 

de 2021. 

Concluido. 

Extensao ESCREVIVENCI 

A: DIAL0G0S 

S0BRE A 

LITERATURA 

NEGRA 

Provocar uma roda de 

dialogos sobre literatura 

escrita por mulheres negras. 

Projeto feito em 

parceria com o IFPI - PII. 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso Agosto â€“ 

Dezembro de 

2021 

Concluido 

Extensao Literaturas. 

Culturas. 

Narrativas 

Contribuir para a discussao 

de temas nao abordados 

nos cursos Letras Ingles da 

UESPI. E destinado, assim, 

a graduandos, graduados 

na area e demais 

interessados. E uma 

promocao da Coordenacao 

de Letras Ingles, Campus 

Piripiri, e sera realizado de 

forma remota 

em realizacao Sem 

Recurso 

Sem recurso. Julho de 2021 a 

Dezembro de 

2022. 

Em andamento. 

Extensao GABARITAND0 

INGLES N0 

ENEM 

Projeto que visou preparar 

alunos para o Enem em 

termos de lingua inglesa e 

respectivas literaturas. 

Realizado com sucesso. Sem 

Recurso 

Sem recurso Agosto a 

Dezembro de 

2021 

Concluido. 
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Extensao CIRCUL0 DE 

S0CIALIZACA0 

DE SABERES: 

PRATICA 

PEGAG0GICA I 

N0 CURS0 DE 

LETRAS INGLES 

2021.1 

Socializar saberes e 

praticas docentes com 

alunos dos blocos iniciais 

do curso de Letras Ingles 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso. Janeiro a Marco 

de 2021 

Concluido. 

Extensao INGLES 

INSTRUMENTAL 

Favorecer a aprendizagem 

de habilidades para leituras 

de textos em Ingles. 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso. Marco a Julho de 

2021 

Concluido 

Pesquisa LIBERDADE EM 

C0RES: A 

C0NSTRUCA0 

DA IDENTIDADE 

FEMININA 

NEGRA 

N0S R0MANCES 

P0S-APARTHEI 

D DE NADINE 

G0RDIMER 

Este estudo propoe mostrar 

a representacao da mulher 

branca e da mulher negra na 

Africa do Sul pos-apartheid

 nos 

romances de Nadine 

Gordimer, Ninguem para 

me acompanhar ( None to 

accompany me ) e 0 melhor 

tempo e o presente ( No 

time like the present ). 

Em construcao Emenda Sem recurso Agosto 

2021-2022 

Em andamento 
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Pesquisa MISERIA, 

INFANCIA  E 

AFR0-BRASILID 

ADE: 0S 

REFLEX0S DE 

UMA 

C0NSTRUCA0 

NACI0NAL 

ASSIMETRICA 

RETRATAD0S 

NA LITERATURA 

DE   C0NCEICA0 

EVARIST0 

0bjetivo do  trabalho  foi 

estudar  por   meio das 

producoes de Conceicao 

Evaristo   relacoes  de 

miseria e  infancia nos 

contos â€œZaita esqueceu 

de guardar  os 

brinquedosâ€•  e 

â€œLumbiaâ€•, ambos 

presentes na obra 0lhos 

dâ€™agua (2015). 

Realizado com exito Sem 

Recurso 

Sem recurso agosto de 2020 a 

julho de 2021 

Concluido 

Pesquisa A DIMENSA0 

INTERCULTURA 

L D0 ENSIN0 DE 

LINGUA 

INGLESA C0M 

BASE 

NA BNCC: 

INTERACA0 E 

PLURALIDADE 

Este estudo propoe mostrar 

a necessidade  dos 

docentes, discentes  e 

gestores se inteirarem no 

que  propoe  a Base 

Nacional Comum Curricular 

â€“ BNCC para que esse 

documento  amplamente 

divulgado seja posto em 

pratica de forma relevante e 

de efeito nas escolas de 

Educacao Basica. 

Em concretizacao. Sem 

Recurso 

Sem recurso. Agosto 2021 a 

2022 

Em andamento 
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Pesquisa P0ETRY SLAM: 

RESISTENCIA 

P0ETICA  D0 

C0RP0 

FEMININ0 

NEGR0 

este projeto propoe a 

analise das perfomances 

poeticas intituladas Menina 

melanina, de Mel Duarte e 

Hair, de Elizabeth Acevedo 

cujo objetivo e analisar o 

lugar de fala e as 

resistencias aos padroes 

eurocentricos de beleza, ao 

racismo, dentre outros 

aspectos questionados 

pelas slammers. 

Realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso 08/2020 â€“ 

08/2021 

Concluido 

Pesquisa VIDAS SECAS, 

DE GRACILIAN0 

RAM0S, E 0 

SERTA0 C0M0 

ESPAC0 NA 

LITERATURA E 

N0 CINEMA 

Estudar os mecanismos 

esteticos da obra "Vidas 

Secas" e sua adaptacoes 

filmicas. 

Estudo realizado com exito. Sem 

Recurso 

Sem recurso agosto de 2020 a 

julho de 2021. 

Concluido 
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Pesquisa PERS0NAGENS 

TRANSGENER0 

S NA 

LITERATURA 

INFANTIL DE 

LINGUA 

INGLESA 

0 objetivo do trabalho e 

apresentar um panorama 

com a insercao de 

personagens trans no 

campo literario infantil de 

lingua inglesa; Analisar a 

construcao da 

transgeneridade, assim 

como, das personagens 

infantis trans e os papeis 

que    desempenham    nas 

narrativas. 

Em construcao Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 â€“ 2023 Em andamento. 

Pesquisa ADAPTAC0ES - 

LITERATURA E 

SERIES DE TV 

A presente atividade tem 

como objetivo ofertar temas 

de estudo e capacitacao 

para os estudantes das 

areas de Letras acerca dos 

mecanismos discursivos e 

linguisticos utilizados nas 

adaptacoes de obras 

literarias para series 

televisivas. 

Em realizacao. Sem 

Recurso 

Sem recurso Julho de 2021 a 

junho de 2023. 

Em andamento. 
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Pesquisa LITERATURA, 

CULTURA DA 

MIDIA E 

INTERMIDIALID 

ADE 

Analisar as relacoes entre 

literatura e a cultura 

midiatica, de modo a 

observar as implicacoes 

dessas relacoes na 

sociedade moderna e meios 

tecnologicos de 

divulgacao. 

Trabalho realizado com 

exito. 

Sem 

Recurso 

Sem Recurso. 06/2019 a 

06/2021 

Concluido 

Pesquisa REFLEX0ES 

S0BRE 

REPRESENTATI 

VIDADE  E 

PR0TAG0NISM0 

DA HER0INA 

NEGRA  N0S 

QUADRINH0S 

DA MARVEL 

0bjetivo do trabalho foi 

estudar a representacao de 

Heroinas negras nos HQs . 

Realizado com sucesso Sem 

Recurso 

Sem recurso agosto de 2020 a 

julho de 2021 

Concluido. 

Pesquisa Entre a literatura 

e a filosofia: 

Raduan Nassar 

leitor de Friedrich 

Nietzsche em 

Lavoura arcaica 

(Projeto PIBIC) 

Analisar a construcao de 

personagens na obra 

literaria Lavoura Arcaica, de 

Raduan Nassar, a partir de 

uma perspectiva 

interdisciplinar, em dialogo 

com a filosofia de Friedrich 

Nietzsche, com foco no 

aspecto tragico do uso da 

linguagem literaria. 

Pesquisa realizada. Sem 

Recurso 

Sem recurso. agosto de 2021. Concluido. 
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Pesquisa TEXT0S 

LITERARI0S 

AFR0-FEMININ0 

S C0M0 

INSTRUMENT0 

NA 

F0RMACA0 DE 

PR0FESS0RES 

LEIT0RES: 

REFLEXA0, 

FRUICA0 E 

RESISTENCIA 

Este estudo propoe mostrar 

a representacao da mulher 

afrodescendente atraves de 

leituras que tem como tema 

a luta contra a segregacao 

racial e os conflitos de 

identidade de seus 

personagens dentro das 

fronteiras de um pais e fora 

delas. 

Em concretizacao Sem 

Recurso 

Sem recurso Agosto de 2021 a 

agosto de 2022 

Em andamento. 

Administrativa( 

Infraestrutura) 

Plano Diretor 

Institucional (PDI) 

Construir um novo 

planejamento institucional 

para o Quadrienio 2022-

2026, de modo a atualizar as 

configuracoes atuais da 

Universidade em materia de 

infraestrutura, gestao, 

recursos humanos, cursos, 

discentes, docentes 

e tecnicos administrativos. 

Construcao de um novo 

PDI 

Sem 

Recurso 

Sem recurso 2021 Concluido. 

Administrativa( 

Gestao) 

Nucleo Docente 

Estruturante 

(NDE) 

Reformulacao e 

Atualizacao do Projeto 

Politico Pedagogico do 

Curso (PPC) para os 

proximos anos. 

PPC em reformulacao. Sem 

Recurso 

Sem recurso. 2021 Em andamento. 
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Administrativa( 

Gestao) 

Colegiado Deliberar assuntos relativos 

ao Curso, alunos e 

professores. 

Pautas devidamente 

avaliadas e deliberadas. 

Sem 

Recurso 

Sem recurso. Reunioes 

bimestrais ao 

longo dos 

semestres de 

2021 

Concluido. 
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RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 
 

CAMPUS PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RAIMUNDO NONATO - PI 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

TIPO DE 

RECURSO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

TIPO NOME       

 

 

 

Administrativo 

(Gestão) 

 
Aquisição de 

material de 

expediente e 

limpeza 

Melhorar a assistência aos 

serviços administrativos, 

como em Coordenações, 

Secretarias e Direção, e em 

atividades acadêmicas, 

como aulas, eventos e outras 

intervenções, e manutenção 

e limpeza do campus 

Êxito no alcance dos 

resultados. 

Em média, R$700,00 

por mês. 

Suprimento de 

Fundo- Fonte 00 

Durante todo o ano, de 

forma periódica 

Ação realizada e 

concluída 

Administrativo 

(Gestão) 

Aquisição de 

materiais de 

EPI’s 

Garantir recursos para 

retorno das atividades 

presenciais dos servidores 

administrativos e 

terceirizados no Campus, de 

forma mais segura e de 

acordo com as normas 

higiênico-sanitárias e de 

segurança impostas pelas 

autoridades durante período 

de pandemia. 

Êxito no alcance dos 

resultados. 

Em média R$800,00 

por suprimento 

Suprimento de 

Fundo- Fonte 00 

Durante todo o ano, de 

forma periódica 

Ação realizada e 

concluída 

Administrativo 

(Gestão) 

Manutenção 

de ar 

condicionado 

Essas ações têm como 

intuito o funcionamento do 

Campus, disponibilizando 

conforto e boas condições 

Êxito no alcance dos 

resultados. 

R$ 2.000,00 Suprimento de 

Fundo- Fonte 00 

Junho de 2021 Ação realizada e 

concluída 
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  de trabalho para professores, 

alunos e funcionários 

     

Administrativo 

(Gestão) 

 
Capina, 

poda de 

árvores, 

retirada de 

entulhos 

 
Realizar a limpeza do 

Campus, diminuindo focos 

de vetores com potencial de 

transmitir doenças, bem 

como evitar o acúmulo de 

lixo e restos de reformas, 

como telhas, gesso. 

Êxito no alcance dos 

resultados. 

em média, 

R$1000,00 por 

suprimento. 

Suprimento de 

Fundo- Fonte 00 

Durante todo o ano, de 

forma periódica. 

Ação realizada e 

concluída 

Administrativo 

(Gestão) 

 
Manutenção 

de 

computadore 

s e rede de 

internet. 

Objetiva dar o suporte 

mínimo às atividades 

administrativas e à pesquisa. 

Êxito no alcance dos 

resultados. 

R$ 3.000,00 Suprimento de 

Fundo- Fonte 00 

Julho de 2021 Ação realizada e 

concluída 
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Relatório de Ações – Licenciatura Plena em História – Ano: 2021 
 

 

 
AÇÕES DE EXTENSÃO 

Nome da Ação Professor 

(es) 

responsável 

(veis) 

Ano 

(s) 

Objetivos Período Resultados Alcançados Recurso 

Financeiro 

Situação atual 

(em andamento 

ou finalizado) 

Trajetórias e 

gerações 

intelectuais 

africanas e afro- 

americanas 

Gustavo de 

Andrade 

Durão 

2021 

romover a pesquisa e ensino no campo dos 

intelectuais e pensadores afrodescendentes 

através de aulas que apresentem os pensadores 

africanos e afro-americanos mais 

proeminentes do século XX. 



ncentivar o estudo da História da África e dos 

africanos por parte de professores e alunos 

interessados na temática. 

Junho de 

2021 
 

O primeiro dia do nosso minicurso 

foi destinado a analisar a trajetória 

de vida da religiosa sudanesa 

Josephina Bakhita a partir de suas 

diferentes hagiografias 

demonstrando como a trajetória 
dessa religiosa foi retratada de forma 

a assumir vários sentidos. Ele foi 

dirigido pela professora Msa 

Andreia Kelly Marques (prefeitura 
Municipal de Santos - SEDUC). 

Sem 

Financiamento 

Finalizado 

   

minicurso estimulou   a   participação   de 

  
O segundo encontro foi sobre Njinga 

  

   professores de instituições como UNIFESP,  Mbandi, o   principal   ícone   da   

   UNICAMP e UFS apresentando os  resistência centro-africana contra a   

   intelectuais africanos e afro-americanos neste  invasão portuguesa no século XVII.   

   debate através de recursos cinematográficos e  Em seus mais de oitenta anos de   

   bibliográficos para a pesquisa em História da  vida, Njinga valeu-se de diversas   

   África  estratégias militares,   políticas   e   

     diplomáticas para permanecer livre   

     e defender seus espaços de mando e   

     sua soberania. Ele foi mediado pela   
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     professora Dra. Mariana Bracks 

Fonseca (UFS). 

Nosso terceiro encontro foi 

analisado o estudo das relações entre 

cristãos e muçulmanos durante a 

Mahdiyya no Sudão (1881-1898), 

através dos relatos produzidos pelos 

missionários do Instituto das 

Missões pela Nigrizia, prisioneiros 

dos mahdistas, cuja documentação 

pouco analisada pela historiografia 

permite perceber as especificidades 

da experiencia histórica do Estado 

Mahdista. A responsável pela aula 

foi a professora Dra e colaboradora 

do projeto Patricia Teixeira Santos. 

No encontro seguinte abordou-se as 

trajetórias de Aimé Césaire e Frantz 

Fanon trabalhando questões 

pertinentes para compreendermos os 

caminhos diaspóricos desses 

pensadores no que diz respeito às 

suas noções de négritude. As 

experiências desses dois pensadores 

os caracterizam em uma geração 

(pós) colonial fundamental para os 

projetos de contestação do saber 

colonial europeu durante a metade 

do século XX. A última aula do 

curso sob apresentada por mim e 

mediada pela professora Dra Maria 

da Vitória Barbosa Lima. 
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     No último encontro trouxemos a 

trajetória do romancista nigeriano 

Chinua Achebe, importante nome da 

dita “Literatura Pós-Colonial”. 

Assim, discutiremos como a 

construção de um olhar sobre a 

África por obras literárias europeias, 

como o clássico “Coração das 

Trevas”, de Joseph Conrad, foi 

problematizada nos estudos 

produzidos por intelectuais 

africanos durante o século XX. Ele 

ocorreu sob a mediação do professor 
Ms. Jonathan Portela (UNICAMP). 

  

INFÂNCIA 

NEGRA, 

ONTEM E 

ENSINO DE 

HISTÓRIA, 

HOJE: o uso de 

fontes históricas 

em sala de aula 

Maria da 

Vitória 

Barbosa 

Lima 

2021 

romover o diálogo e a troca de experiências 

entre os extensionistas, professor e estudantes 

do curso de História, com os professores do 

Ensino Fundamental e os alunos da rede 

municipal de São Raimundo Nonato-PI por 

meio do desenvolvimento da temática 

“infância negra” e a construção fontes 

históricas e metodologias de ensino de 

valorização da população negra. 



roduzir conhecimentos científicos sobre a 

infância negra, a partir de fontes históricas de 

diferentes linguagens, verbal (escrita 

paroquial e jornalística) e não-verbal 

(iconográfica); 

Capacitar e incentivar os alunos do curso de 

licenciatura em História e professores da rede 

municipal de São Raimundo Nonato na 

construção de estratégias metodológicas do 

Fev-2021 

a Jan. 

2022 

Convidamos para participar do 

projeto quatro escolas: U. E. José 

Leandro Deusdará (Escola 

Estadual), U. E. João Braz do 

Rosário (Povoado Lagoa da Firmeza 

- zona rural – Escola Municipal), U. 
E. José Pereira Bons Olhos (Lagoa 

das Emas – Zona Rural – Escola 

Municipal), U. E. José Ribeiro 
Américo (Comunidade Currais – 

Zona Rural - Escola Municipal). 

Elaboramos e aplicamos a Oficina 

“EU e o OUTRO: leituras 

possíveis da infância negra”, em 

quatro módulos: O TEMPO, A 

HISTÓRIA E AS 

PERSONALIDADES NEGRAS; 

FAMÍLIA NEGRA E 

ICONOGRAFIA; INFÂNCIA 

NEGRA: nascer, brincar, trabalhar; 

DIREITOS DA CRIANÇA. Para a 

execução da oficina foram 
construídas cartilhas para os alunos. 

Financiado 

PIBEU 

Finalizado 
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   ensino de História a partir das fontes 

selecionadas, produzidas e acumuladas pelo 

projeto de extensão; 

Estimular a participação dos professores a 

utilizarem fontes históricas locais em sala de 

aula; 

Divulgação dos resultados com o 

desenvolvimento das atividades nas escolas e 

instituições acadêmicas para despertar novos 

interesses pela extensão e pelo conhecimento 
produzido dentro e fora da academia. 

 Também elaboramos para 

professores, mas esta necessita ser 

discutidas novamente com estes. 

Os módulos foram desenvolvidos 

da seguinte forma: O Módulo “O 

tempo, a história e as 

personalidades negras” foi pensado 

e realizado com o objetivo de 

construir uma linha do tempo com 
personalidades negras em diferentes 

tempos históricos, a partir das 

fontes iconográficas, que 

contribuirá para a ressignificação de 

alguns conteúdos inerentes a 

História e a cultura negra, a fim de 

desmistificar e eliminar estereótipos 

arraigados em nosso convívio 

social, garantir espaços de 
representatividade e manter a luta 

por uma educação antirracista, 

antidiscriminatória e fundamentada 

na alteridade. Foram escolhidas 

personagem como Zumbi dos 

Palmares, Dandara, Esperança 

Garcia, Maria Firmina dos Reis, 

Luis Gama e Claudio Teófilo. 

Como resultado foi possível 

repensar o conceito de quilombola 

na contemporaneidade a partir da 

vivência de Claudio Teófilo, um 

dos líderes da Comunidade 

Quilombola Lagoa – PI. 
No Módulo “Família negra e 

iconografia” buscamos identificar e 

relacionar aspectos das estruturas 

sociais da atualidade com os 
legados da escravidão no Brasil e 
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     discutir a importância das ações 

afirmativas, como as mudanças e 

permanências nas formas de 

organização familiar. Acreditamos 

que proporcionamos aos alunos 

pensarem 

sobre sua identidade, história, raízes 

étnicas e familiares, resgatando e 

valorizando sua história pessoal, 

familiar e social. 
No Módulo “INFÂNCIA NEGRA: 

nascer, brincar, trabalhar" 

identificamos as mudanças e 

permanências na infância negra 

(nascer, brincar, trabalhar). 

Elaboramos questionamentos sobre 

as fontes históricas referentes à 

infância negra, exercitando a 

empatia, o diálogo e o respeito. 

O Módulo “Direitos da criança” 

trabalhando com os direitos da 

criança na atualidade enfatizando 

que as crianças são atores sociais. 

Ressaltamos que este projeto 

buscou contribuir com o uso de 

fontes no ensino de história no 

ensino fundamental, por 
compreender que o uso de 

documentos escritos em sala de 

aula é um importante elemento para 

o desenvolvimento cognitivo do 

estudante. 
Concluímos que os alunos 

perceberam a diferença, a alteridade 

e a diversidade e que viver em 

sociedade é um complemento das 

várias vivências. Detectamos nos 
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     alunos a empatia com a infância e a 
população negra. 

  

Para além de 

uma História 

única: oficinas 

didáticas sobre a 

História do Piauí 

Cristiane 

Maria 

Marcelo 

2021  Estreitar o diálogo, a troca de 

conhecimentos, dos alunos do 8º bloco do 

curso de graduação em Licenciatura Plena em 

História com a comunidade interna 

(graduandos do curso) e externa (professores 

e alunos da Educação Básica) por meio da 

realização de oficinas didáticas sobre a 

História do Piauí. 

 Identificar a importância do Piauí no 

conjunto das problemáticas históricas 

nacionais; 

 Compreender o papel da história 

local no fortalecimento das identidades locais 

e regionais; 

 Reconhecer algumas perspectivas e 

abordagens atuais sobre a pesquisa em 

História do 

Piauí; 
Perceber o lugar dos debates sobre a História 

do Piauí no Ensino Básico. 

agosto e 

setembro 

de 2021 

Para além dessas questões, os(as) 
participantes lembraram da 

importância do desenvolvimento de 

iniciativas como esta, pois reforçam 

o sentimento de pertencimento para 

com o Estado, mantêm a memória 

viva, promovem aprendizados 

múltiplos a partir da divulgação de 

informações até então 

desconhecidas, como aconteceu nas 

oficina 1 e 2, e reforçam o debate 

sobre problemáticas atuais, como os 

ataques das mineradoras sofridas 

atualmente pelas comunidades 

quilombolas do território Lagoas 

trazidos à tona pela oficina 3. 

Diante disso, uma das principais 

sugestões colocadas pelos(as) 

participantes foi o de continuar 

realizando atividades como esta, 

especialmente entre os(as) docentes 

da cidade de São Raimundo Nonato 

para que este conhecimento possa 

ser compartilhado entre os(as) 

alunos(as). Abaixo destacamos 
algumas falas dos(as) participantes 

acerca das impressões deixadas 

pelas oficinas: 

 “O nosso Piauí é muito 

rico em culturas e tenho orgulho de 

ser piauiense”.(oficina 4) 

Sem recurso 

financeiro 

Finalizado 
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      “Muitas informações 

incríveis e desconhecidas por mim. 

Parabéns!” (oficina 1) 

 “Acrescentou muito sobre 

a minha percepção do meu próprio 

estado de origem, coisas que eu não 

sabia e hoje eu já consigo dissertar 

sobre”. (oficina 2) 

 “Minha sugestão é que 

essa ideia, da oficina, possa ser 

compartilhada com os docentes de 

nossa cidade (SRN), como forma de 

incentivá-los a abordarem a 

temática durante suas aulas”. 

Os(as) alunos(as) atuaram como 

organizadores do evento criando 

um site 

(https://www.even3.com.br/oficinas 

dehistoriadopiaui/) para inscrição, 

um e-mail, as artes do evento e a 

divulgação do mesmo em suas 

redes sociais. 

O número de inscritos foi 

significativo. 

  

III UESPI- 

NEGRA: 

Memória e 

Identidade 

Gustavo de 

Andrade 

Durão  e 

Iraneide 

Soares da 

SIlva 

2021  Proporcionar debates e reflexões 

sobre a História da África, Cultura afro- 

brasileira, sobre a educação antirracista e 

africanidades na academia e fora dela, 

levando em conta os conceitos de memória e 

identidade. 

29 e 30 de 

novembro 

de 2021 

O evento “III UESPI-NEGRA: 
Memória e Identidade” contou com 

oficinas, conferências e mesas de 

debates das temáticas concernentes 

ao mês em que se comemora a 

“consciência negra”. Recuperando a 

temática das lutas das comunidades 

quilombolas, afro-brasileiras e 
africanas o evento trouxe em sua 

Sem recurso 

financeiro 

Finalizado 

http://www.even3.com.br/oficinas
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   • Integrar as comunidades acadêmicas e 

docentes do ensino público no espaço da 

UESPI. 

• Trabalhar para a promoção da consciência 

crítica em relação ao sócio-políticocultural 

inseridas nas representações acerca dos 

intelectuais africanos . 

• Integrar alunos e professores no espaço 

educacional da UESPI – São Raimundo 

Nonato, UESPI – Floriano, UESPI – Campo 

Maior. 

 programação uma maneira de 
integrar a comunidade acadêmica 

da UESPI e fora dela, contando 

com participações de diversas 

regiões do país. 

As oficinas foram bastante 

requisitadas e expomos as mesas 

abaixo: - Oficina 1- Infância e 

negritude – Profa. Maria da Vitória 

Lima (UESPI) e Glenda Ribeiro 

Mesquita Santana (UESPI); - 

Oficina 2 – Mapeando as 

Comunidades Remanescentes 

Quilombolas – Prof. Claudio Melo 

(UESPI) e Odilanir Leão (UFPI); - 

Oficina 3 – Novas Tecnologias na 

pesquisa de História da África – 

Florentino Macário de Macedo 

Neto (UESPI) e Prof. Gustavo de 

Andrade Durão (UESPI); Oficina 4 

– Mulheres Negras, Racismo e 

Cidadania no Brasil – Profa 

Cristiane Maria Marcelo (UESPI); 

Oficina 5 – A liga de Saúde da 

população negra: “dialogando sobre 

a saúde da população negra” – Ilana 

Monteiro – (enfermagem – UESPI) 

e Yasmim Assis (UESPI – 

faculdade de medicina). 
As conferências tiveram maciça 
participação chegando a contar com 

100 participantes contribuindo de 

forma simultânea no chat. Vale 

lembrar que o evento ocorreu de 

forma totalmente on-line e foi 

auxiliado por uma equipe de 
monitores das UESPIs dos campos 
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     Torquato Neto, Heróis do Jenipapo 

e Prof. Ariston Dias Lima. Graças 

ao apoio do Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em História e Memória da 

Escravidão e do Pós-abolição 

(SANKOFA) também foi possível 
realizar a gravação dos encontros 

que se encontram disponíveis no 

canal do youtube. Para mais ver: 

https://www.youtube.com/channel/ 

UChjt6bFAPpvne_DzX3RnnxA 

  

AÇÕES DE PESQUISA 

Nome da Ação Professor 

responsável 

Ano 

(s) 

Objetivos Período Resultados Alcançados Recurso 

Financeiro 

Situação atual 

(em andamento 

ou finalizado) 

Do Local ao 

internacional: o 

2º Marquês de 

Paranaguá e as 

várias faces de 

um estadista do 

Império 

Brasileiro 

Cristiane 

Maria 

Marcelo 

Bolsista 

Voluntária: 

Glenda 

Ribeiro 

Mesquita 

Santana 

2020/ 

2021 

● Esmiuçar a rede de solidariedade da 

qual Paranaguá fazia parte e compreender 

como os laços de sociabilidade então 
estabelecidos contribuíram para a sua 

ascensão no contexto político do Segundo 

Reinado; 

● Problematizar a influência das ideias 

liberais no pensamento de Paranaguá e de que 

maneira elas coadunam com o seu empenho 

em criar o porto de Amarração, promover a 

abertura do rio Parnaíba para a navegação a 

vapor bem como a sua interligação com o rio 

São Francisco; 

● Debater as propostas defendidas por 
João Lustosa da Cunha Paranaguá para 

remediar a problemática da seca nas 

províncias do norte, assim como as ações 

colocadas em prática por ele quando esteve a 

Set/2020 

– 

ago/2021 

-O Marquês de Paranaguá, assim 

como outros políticos do século 

XIX, mostrou nos seus discursos 

ideias baseadas nos conceitos de 

“civilização”, “modernidade” e 

“progresso”. Acreditava que a 

província do Piauí era isolada e, 

por isso, seus projetos estariam 

voltados a estabelecer 

comunicações com as outras 

províncias, visando sair do 

“estado semibárbaro”, o 

desenvolvimento do comércio, 

principalmente para não 

depender de outras províncias. 

Além do mais, boa parte dos 

discursos reclamavam do 
“esquecimento” da província, 

Sem recurso 

financeiro 

Finalizado 

http://www.youtube.com/channel/
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   frente das províncias do Maranhão e de 

Pernambuco; 

● Analisar a visão construída por 

Paranaguá sobre algumas lideranças dos 

países vizinhos no contexto da Guerra do 

Paraguai (1865-1870), as suas concepções em 

torno do papel a ser assumido pelo Império na 
geopolítica da América do Sul e a visão de 

algumas repúblicas que não estavam ligadas 

ao conflito diretamente; 

 exigindo maior atenção do 

governo imperial. Apesar dos 

discursos bem elaborados, é 

possível compreender que seus 

argumentos partem da estratégia 

política, ou seja, não se tratava 

apenas de pensar no benefício da 

província, da “nação”, mas 

também o interesse do próprio 

indivíduo em conseguir meios que 

futuramente poderia beneficiar a 

sua imagem. Os projetos de 

integração com o rio São 

Francisco, de criação do porto de 

Amarração, de navegação do rio 

Parnaíba e daqueles para conter 

os impactos da seca podem pode 

ser utilizados como exemplo de 

tática política pois o político que 

conseguisse realizar tal projeto 

chamaria atenção do imperador e 

gozaria de prestígio. 

-A atuação de João Lustosa 

Paranaguá também se evidencia 

quando esteve a frente do Ministério 

da Guerra nos anos de 1866 a 1868, 
onde já como senador, substituiu 

Ângelo Muniz da Silva Ferraz, o 

Barão de Uurguaiana. Ao assumir o 

Ministério, elaborou medidas com o 

intuito de melhorar as forças 

militares.Para o ministro, a Guerra 

do Paraguai (1864-1870) 

demonstrou a urgência das reformas 

e dentre as principais medidas, 

propõe a necessidade de se obter um 

exército permanente organizado, 
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     disciplinado, que fosse instruído e 

com boas armas 

  

Os Rios e a 

consolidação 

dos  Estados 

Nacionais  no 

século XIX: um 

estudo 

comparativo dos 

usos dos rios 

Piauí (Brasil) e 

Malleco (Chile) 

entre 1857-1884 

Cristiane 

Maria 

Marcelo 

Bolsista 

Voluntária: 

Darlin 

Milene 

Sousa 

Oliveira 

2020/ 

2021 

● Compreender o papel dos rios na 

manutenção/ conquista/ desenvolvimento dos 

territórios no Império do Brasil e na República 

do Chile no período acima considerado; 

● Discutir as concepções de natureza 

defendidos por ambos os Estados no contexto 

do pós-independência; 

● Problematizar a relação dos 

moradores do entorno com o rio Piauí e o rio 

Malleco; 

● Investigar as intervenções ou projetos 
de intervenção dos Estados do Brasil e do Chile 

nos rios Piauí e Malleco durante o século XIX. 

Set/2020 

– 

ago/2021 

- Identificamos nas fontes escritas 

um padrão cientificista de valoração 

da natureza, que se insere na lógica 

da “natureza/objeto” e da 

“natureza/recurso” elencada por 

Walter Porto Gonçalves (2006, p. 

27), na qual o conhecimento sobre 

os elementos naturais era uma 

forma de garantir o controle sobre 

sua exploração. Já nas fotografias e 

nas pinturas foi 
possível perceber uma noção 
contemplativa da natureza, que 

estava relacionada com a estética 

valorizada dentro dos Estados do 

Brasil e do Chile e com a criação de 

uma identidade nacional pautada na 

construção de uma natureza ideal: 

“civilizada” e ao mesmo 

tempo exótica; 
- A concepção de natureza como 

recurso esteve no cerne da 

apropriação dos rios por estes 

Estados que os entendiam como 

vias de acesso, de controle de 

espaços e instrumentos 

de organização territorial. 

- Outro ponto importante a ser 
destacado, diz respeito às posições 

econômicas e 

estratégicas que as regiões das quais 
esses rios fazem parte ocupavam 
em seus Estados. O plano de 

Sem recurso 

financeiro 

Finalizado 
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     avanço da fronteira até o Malleco 

atendia diretamente à interesses 

nacionais de 

conquista efetiva da Araucanía e 

esta região era bastante cobiçada 

pelo Estado chileno por 

causa do seu potencial agrícola e 

mineral. No caso da proposta de 

ligação das bacias do São Francisco 

com o Parnaíba o maior interesse 

era provincial e concorria com os 

projetos de províncias de peso 

naquela época, como Minas Gerais, 

que possuíam maior prestígio 

econômico dentro do Império. 

-Além da incorporação dos rios 

Piauí e Malleco em projetos de 

integração territorial, 

eles participaram de diversas 

práticas a nível local e tiveram uma 

importância fundamental 

para as populações que se 
estabeleceram em torno deles. Estes 

dois rios possuem 

características geográficas distintas. 

O rio Piauí fica na região do 

semiárido e é um rio intermitente, 

enquanto que o rio Malleco fica 

localizado em uma zona com 

grande 

abundancia de chuvas e é um rio 

perene, ainda que tenha seu volume 

de água bastante 

reduzido em alguns trechos durante 

o verão. 
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Diálogos 

Fronteiriços, 

interamericanis 

mo e defesa do 

território 

brasileiro 

(séculos XIX- 

XXI) 

Cristiane 

Maria 

Marcelo 

2020 ● Entender em que medida os conflitos 

fronteiriços no contexto contemporâneo são 

herdeiros das negociações territoriais 

estabelecidas a partir do século XIX; 

● Refletir sobre a importância estratégica 

das repúblicas localizadas nas fronteiras 

meridional e setentrional da América do Sul 
no plano das relações internacionais do 

governo brasileiro; 

● Problematizar as concepções de 

território e identidades fronteiriças construídas 

por negros (escravos ou libertos) e índios 

(aldeados ou “bravos”) bem como os usos que 

os mesmos fizeram (e fazem) das múltiplas 

soberanias a que estiveram (e estão) 

submetidos; 

● Analisar os pontos de vista 

elaborados sobre o papel a ser desempenhado 

pelo Brasil nos projetos de integração sul- 
americana propostos em momentos-chave do 

século XIX e como elas nos ajudam a 

compreender a fragilidade da identidade 

latino-americana do país percebida na 

atualidade; 

● Compreender a imagem construída 

pela literatura dos países vizinhos sobre a 

monarquia brasileira e como tal imagem 

refletiu na maior ou menor adesão do Brasil às 

propostas de integração sul-americanas 

iniciadas no século XIX; 

Abr 2020 

– mar 

2024 

Projeto em desenvolvimento Sem recurso 

financeiro 

Em andamento 

 

Cultura negra 

de resistência: 
experiências 
históricas      de 

Maria da 

Vitória 

Barbosa 

Lima 

2019  
- Identificar os espaços e a distribuição da 

população livre, escravizada e liberta no Piauí, 

no século XIX; 

outubro 

2019 - 

setembro 

2023 

Projeto em desenvolvimento Sem recurso 

financeiro 

Em andamento 
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gente negra no 

Piauí imperial 

   

- Perceber e analisar as alternativas criadas 

pelos escravizados, a partir das “brechas” 
abertas pelos acontecimentos na Província 

para se libertarem; 

 
- Identificar as manifestações culturais negras, 

profanas e religiosas, existentes no Piauí 

oitocentista nas diferentes fontes elencadas 

pela pesquisa; 

 

- Mapear os espaços em que manifestam a 

cultura negra no Piauí oitocentista; 

 

- Identificar os dispositivos preventivos e 

repressivos criado pelas Câmaras Municipais 

piauienses para inibir a festa negra; 

 

- Identificar os compromissos e analisar as 

irmandades negras como expressão de valores 

da cultura negra; 

 
- Identificar a cultura negra, através das festas, 

como espaço onde escravizados\as e pessoas 

negras livres constroem sua sociabilidade e 

permitem o acesso à experiência de liberdade, 
ao reconhecimento social e à possibilidade de 

formas de autogestão, dentro do universo 

escravista; 

 

- Construir um banco de dados sobre a cultura 

negra no Piauí, século XIX. 

    

 

DITADURAS 

CONTEMPOR 

ÂNEAS: 

METRÓPOLE 

Gustavo de 

Andrade 

Durão 

2019 

2021 

 

Analisar a manutenção da Ditadura Salazarista 

com a manutenção (e reelaboração) do ideal 

colonial. 

Agosto de 

2019 a 

agosto de 

2021 

Este projeto está inserido na criação 

do Grupo de Pesquisa de São 

Raimundo Nonato intitulado “Grupo 

de Pesquisa em História, Educação e 

Sem recursos 

financeiros 

Finalizado 
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, COLÔNIA E 

SUBALTERNI 

DADE COMO 

CRÍTICA AO 

AUTORITARI 

SMO 

PORTUGUÊS 

(1933-1974) 

   

Analisar comparativamente o debate político 

ocorrido entre intelectuais portugueses e 
africanos no que diz respeito ao Estado Novo 

português. 

 
Analisar o papel da Ditadura Salazarista no 

âmbito das mudanças políticas em relação às 

suas colônias africanas. 

 Perspectivas Transnacionais”, cujo 

objetivo busca articular o estudo das 

sociedades brasileira, ibérica, 

africana e latino-americana em uma 

perspectiva interdisciplinar. 

Segundo a descrição da linha ela tem 

por um dos seus 

objetivos o estudo da história das 

identidades e se debruça nas relações 

simbólicas de dominação que 

permeiam os processos de 

colonialismo. Os escritores 

coloniais, enquanto pensadores e 

militantes podem ser entendidos 

como uma elite intelectual que 

trabalhou amplamente no 

questionamento de uma ordem 

imposta e com isso, redefiniram as 

identidades em resposta ao 

movimento de assimilação dos 

colonizadores portugueses. A 

alteridade de Amílcar Cabral, por 

exemplo, desconstrói os saberes 

reificados do período colonial, 

fomentando uma nova identidade 

nacional híbrida cuja presença se 

percebe fortemente nas suas 

expressões literárias. 

A comparação histórica, onde 

historiadores e pesquisadores são 

convidados a mudar de atitude em 

relação ao seu labor, onde ele não 

está mais tão distante de seu objeto 
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     de pesquisa e passa a ser sujeito na 

História. 

A pesquisa se interliga com as 

disciplinas de História da África e 

História contemporânea, dialogando 

com os projetos de pesquisa dos 

orientandos de PIBIC. 

  

 

EMANCIPAÇ 

ÃO E 

MILITÂNCIA: 

O 

SILENCIAME 

NTO DO 

INTELECTUA 

L NO ESTADO 

NOVO DE 

SALAZAR 

(1930-1974)  - 

Projeto PIBIC 

2020-2021 

Gustavo de 

Andrade 

Durão 

Bolsista: 

Rafaela 

Moura Silva 

2020- 

2021 

 

Analisar e caracterizar de que modo a Ditadura 

Salazarista perdura durante tanto tempo em 
Portugal. 

 

Analisar o papel da obra de Gilberto Freyre 

“O Mundo que o português criou” (1940) na 

legitimação do Estado Novo Português. 

 
Analisar as bases do Estado Novo: 

autoritarismo, corporativismo, patriotismo e 

 

colonialismo como aspectos peculiares do 

Regime lusitano. 

 

Analisar a propaganda do Estado Novo (1933-

1974) 

 

Compreender o papel do luso-tropicalismo na 

manutenção da “ordem colonial 

Agosto de 

2020 a 

julho de 

2021 

O livro base da nossa pesquisa “O 

mundo que o português criou” de 

Gilberto Freyre nos possibilita uma 

visão de como ele seria simpático ao 

colonialismo, onde ele achava que 

era impossível separar cultura e 

política, tendo a lusofonia como 

grande contribuição portuguesa. A 

obra analisada seria um conjunto de 

valores essenciais de cultura, onde 

sobreviveria as desarticulações do 

império político e resistiria à pressão 

de outros impérios (FREYRE, 2010, 

p.17). 

Através da relação exposta na obra, 

entre Brasil e Portugal, podemos 

perceber o Brasil como um modelo 

de colônia portuguesa, nesse sentido 

o processo de abrasileiramento, 

onde possuiria uma vasta cultura 

plural, tendo os estrangeiros 

adquirindo os hábitos, cultura e 

costumes e deixando os seus no 

Brasil (FREYRE, 2010, p.19). 

Financiamento 

/ PIBIC- 

UESPI 

Finalizado 
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     Ao estudarmos os aspectos e 

influências das relações sociais entre 

portugueses e brasileiros podemos 

perceber uma visão romantizada do 

português, alegando haver uma 

mobilidade de classes e raça 

(FREYRE, 2010, p.25). 

  

 

ENTRE 

LITERATURA 

E HISTÓRIA 

PENSADORE 

S 

AFRICANOS 

NO 

CONTEXTO 

DE 

EMANCIPAÇ 

ÃO: 

AMÍLCAR 

CABRAL E 

AMADOU 

KOUROUMA 

 
(projeto PIBIC 

- 2020-2021) 

Gustavo de 

Andrade 

Durão 

Bolsista: 

Florentino 

Macário 

Neto 

2020- 

2021 

 

Analisar e caracterizar o projeto de África em 

“Nacionalismo e Cultura” (1999) de Amílcar 

Cabral; 

 

Analisar e caracterizar o projeto de África na 

obra “Alá e as crianças soldado” (2003) de 

Ahmadou Kourouma; 

 

Analisar comparativamente os projetos de 

emancipação no pensamento de Amílcar 
Cabral e Ahmadou Kourouma. 

Agosto de 

2020 a 

julho de 

2021 

Embora necessite de análises mais 

aprofundadas, a partir dessa 

pesquisa é possível apontar alguns 

aspectos importantes do pensamento 

de Ahamdou Kourouma e Amílcar 

Cabral. Kourouma no seu primeiro 

romance Les soleils des 

indépendances (O sol das 

independências). Na referida obra o 

autor busca denunciar os abusos de 

poder, a corrupção e o paternalismo, 

além de retratar a realidade de vários 

países africanos que, mesmo tendo 

saído de uma condição colonial, 

continuavam tendo uma 

dependência muito grande em 

relação à antiga metrópole. 

Nos dois romances aqui destacados, 

o problema da identidade fica 

presente. Cabe lembrar que as 

fronteiras nacionais em África foram 

estabelecidas pelo colonizador,        

esse        mosaico 

geográfico    foi    deixado    como 

Financiamento 

/ PIBIC- 

UESPI 

Finalizado 
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     herança dos imperialistas para os 

líderes nacionalistas, assim, essa 

busca identitária presentes no 

romance de Kourouma, parece 

sugerir que a questão da identidade 

étnica estava sendo tratada como um 

assunto menor na política nacional 

mesmo após as Independências 

políticas. 

  

 

“Das Rodas da 

Fortuna”: um 

estudo sobre os 

impactos 

sociais da Nova 

Lei do 

Recrutamento 

Militar, nº 

2.556, na 

Província do 

Piauí (1874- 

1875) 

Maria 

Regina 

Santos de 

Souza 

2021- 

2022 

 

- Averiguar os impactos sociais da Nova Lei 

do Recrutamento Militar, nº 2.556, na 

Província do Piauí, no biênio de 1874-1875. 

• Realizar estudos sobre o recrutamento 
militar realizado no Brasil até o ano de 1874, 

enfatizando as práticas desse expediente 

militar na província do Piauí; 

• Verificar na esfera política piauiense a 

discussão sobre a aprovação da Nova Lei do 

Recrutamento Militar, nº 2.556; 

• Analisar os impactos sociais da Legislação 

2.556, na província do Piauí, ratificando os 

comportamentos da população piauiense em 
relação à aplicação dessa Lei. 

Agosto de 

2021 a 

julho de 

2022 

Projeto em desenvolvimento. Sem recurso 

financeiro 

(PIBIC  - 

Voluntário) 

Em andamento 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 
CAMPUS PROFESSOR ARISTON DIAS LIMA- SRN 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

RELATÓRIO DE AÇÕES DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA- 2021 
 

NOME DA AÇÃO TIPO DA AÇÃO 
(ENSINO, PESQUISA, 

EXTENSÃO E 
INFRAESTRUTURA) 

OBJETIVOS PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

RECURSO 
FINANCEIRO 

SITUAÇÃO 
ATUAL (EM 

ANDAMENTO 
OU 

FINALIZADO) 

RESPONSÁVEL 

II Mostra Científica de 
Pedagogia 

Extensão Socializar   as 
pesquisas 
científicas  em 
educação e  as 
experiências   da 
prática da 
monitoria dos 
alunos de 
Pedagogia. 

14/06/2021 a 
16/06/2021 

Os objetivos propostos 
pelo projeto foram 
alcançados, que foram de: 
Socializar as pesquisas 
científicas em educação e 
as experiências da prática 
da monitoria dos alunos de 
Pedagogia; promover a 
prática da pré-defesa 
como socialização das 
pesquisas científicas 
desenvolvidas pelos 
alunos do IX Bloco de 
Pedagogia; compartilhar 
saberes e experiências 
sobre a monitoria; refletir 
sobre a importância do ato 
de pesquisar; dar 
notoriedade aos livros 
publicados pelos 
professores do curso. 

Não se aplica Finalizado Herik Zednik 
Rodrigues 

Brinquedoteca Infraestrutura Angariar recursos 
materiais para 
brinquedoteca 

Todo o ano de 
2021 

Foram  conquistados 
diversos materiais e 
equipamentos para 
brinquedoteca 

Não se aplica A campanha 
continua 

Gênesis Naum 
Farias 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 
CAMPUS PROFESSOR ARISTON DIAS LIMA- SRN 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 
Reuniões com a Classe 
Empresarial de SRN para 
a montagem da 
BRINQUEDOTECA 

Infraestrutura Promover 
encontros entre os 
representantes do 
setor comercial/ 
empresarial para 
debater a criação e 
o empenho dos 
brinquedos  da 
Brinquedoteca da 
UESPI/ SRN. 

Os encontros 
totalizaram  16 
(dezesseis) 
encontros com os 
diversos 
empresários, 
tendo sido feito o 
uso da Tribuna da 
Câmara  dos 
Vereadores 01 
(uma) vez. 

Apresentação dos 
trabalhos realizados, bem 
como das demandas 
estruturais do Campus 
Ariston Dias Lima na 
Câmara dos Vereadores. 

 

Resultado: vários 
empresários deram as 
suas contribuições em 
forma de doação de 
equipamentos e serviços 
para o pleno 
funcionamento da 
Brinquedoteca. 

Recursos 
coligidos junto 
aos 
organizadores: 00 

Ação realizada e 
concluída em 
parceria com o 
Núcleo  de 
Estudos 
Foucaultiano 

Gênesis Naum 
Farias 

Planejamento de ações e 
plantio de árvores no 
Campus Ariston Dias 
Lima 

Extensão Apresentar  os 
primeiros 
resultados  dos 
diversos tipos de 
manejo para   o 
processo   de 
arborização do 
Campus Ariston 
Dias Lima iniciado 
no ano de 2019 

Primeira etapa: 
de 09 a 11 de 
julho de 2019. 
Segunda etapa: 
de setembro a 
outubro de 2019. 
Terceira etapa: de 
março a abril de 
2020. 
Quarta etapa: de 
setembro a 
outubro de 2021. 
. 

Em parceria com o 
fotografo André Pessoa, 
através do viveiro de 
árvores que administra, 
foram realizados os 
primeiros planejamentos 
para o processo de 
arborização do Campus 
Ariston Dias Lima com o 
empenho e plantio inicial 
de 23 (vinte e três) mudas 
de árvores da Caatinga 
doadas pelo próprio André 
Pessoa, acrescida depois 
e ao longo de todo o ano 
de 2020 de mais 46 
(quarenta e seis) mudas 
compradas pelo Núcleo de 

Recursos 
coligidos junto 
aos 
organizadores: 00 

Ação realizada e 
concluída em 
parceria com o 
Núcleo  de 
Estudos 
Foucaultiano. 

Professor 
Gênesis Naum 
Farias 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 
CAMPUS PROFESSOR ARISTON DIAS LIMA- SRN 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 
    Estudos Foucaultiano, 

totalizando 69 mudas 
plantadas dentro do 
planejamento do manejo e 
arborização do Campus 
pelos Acadêmicos do 
Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, 
através dos projetos de 
extensão desenvolvidos 
como Práticas 
Interdisciplinares. 

   

Encontro com os 
profissionais da Cultura 
para a viabilização 
prática da 
Sala Plínio Marcos 

Extensão Promover 
encontros entre 
professores  e 
pesquisadores 
para debater eixos 
ligados à cultura 
local,   suas 
metodologias  e 
outras  questões 
para dar uma 
função prática a 
Sala Plínio Marcos. 

Primeiro 
encontro: dia 11 
de julho de 2020. 
Segundo 
encontro: dia 16 
de setembro de 
2020. 
Terceiro encontro: 
dia 31 de 
setembro de 
2021. 

Apresentação dos 
trabalhos realizados pelos 
diversos   professores- 
parceiros buscando 
ampliar a contribuição do 
olhar institucional para 
com a produção local e 
outras questões. Com um 
total de 06 trabalhos 
apresentados  entre 
UNIVASF, IFPI e UESPI 
foram desenvolvidas 
Comunicações, Banner’s, 
Seminários de Pesquisa, 
Exposições de Arte e 
Lançamentos de Livros. 

Recursos 
coligidos junto 
aos 
organizadores: 00 

Ação realizada e 
concluída em 
parceria com o 
Núcleo  de 
Estudos 
Foucaultiano. 

Professor 
Gênesis Naum 
Farias 

XVII Encontro de 
Professores 
Pesquisadores sobre a 
Educação na 
Contemporaneidade 

Extensão Promover o debate 
acerca da 
educação 

 Debate acadêmico acerca 
da educação 

Não se aplica Ação realizada e 
concluída em 
parceria com o 
Núcleo de 
Estudos 

Professor 
Gênesis Naum 
Farias 
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      Foucaultiano.  

 
São Raimundo Nonato, 04 de maio de 2022 

 
 

HERIK ZEDNIK RODRIGUES 
PROFESSORA ADJUNTA - MATRÍCULA 332056-1 

COORDENADORA DO CURSO DE LIC. EM PEDAGOGIA 
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MODELO – RELATÓRIO DE AÇÕES 2021 - SETOR/CAMPUS/NÚCLEO 

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRA ÇÃO – CAMPUS CERRADOS DO ALTO PARNAÍBA 

AÇÕES OBJETIVOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

RECURSO 

FINANCEIRO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

Ensino Período remoto Acompanhamento e assistência aos alunos no 

período remoto 

Redução do impacto ao 

ensino no período da 

Pandemia 

Sem recurso 2021 Concluído 

Ensino Revitalização de PPC Coordenação dos trabalhos para revitalização 

do PPC do curso e curricularizacao da extensão 

Construção da nova 

matriz curricular e 

ementas de disciplinas 

Sem Recurso Até o presente 

momento 

Em andamento 

Pesquisa PIBIC: Cidades inteligentes e 

sustentáveis no contexto dacovid-19: 

uma análise das pesquisas publicadas 

em periódicos internacionais. 

Analisar as produções científicas 

relacionadas a cidades inteligentes e 

sustentáveis no contexto da pandemia de 

covid-19 em periódicos internacionais. 

Em andamento Recursos próprios Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 

Pesquisa PIBIC: Disclosure nos relatórios de 

sustentabilidade de empresas listada na 

Bovespa em consonância com os 

objetivos de desenvolvimento 

sustentável publicados pela ONU 

Identificar o índice de evidenciação nos 

relatórios de sustentabilidade das empresas do 

novo mercado da Bovespa em relação aos 

objetivos de desenvolvimento sustentável 

publicados pela ONU 

Em andamento Recursos próprios Agosto de 2021 a 

julho de 2022 

Em andamento 

Pesquisa CEP: Participação no Comitê de Ética 

da Uespi 

Analisar projetos de pesquisa 

Ciências Sociais Aplicadas e afins. 

na área de Em andamento Recursos próprios Janeiro a dezembro 

de 2021 

Concluído 

Pesquisa CEP: Participação no Comitê de Ética 

da Uespi 

Analisar projetos de pesquisa 

Ciências Sociais Aplicadas e afins. 

na área de Em andamento Recursos próprios Janeiro a dezembro 

de 2021 

Concluído 

Extensão PIBEU Avaliar projetos para o Pibeu 2021/2022 Concluído Recursos Próprios Novembro a 

dezembro de 2021 

Concluído 

Extensão PIBEU Participar do IV Seminário PIBEU, como chefe 

de sala e avaliador dos resultados de ações 

Concluído Recursos Próprios Fevereiro de 2022 Concluído 
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  desenvolvidas no âmbito do Programa PIBEU - 

SALA 05- CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA. 

    

Administrativa 

(Pessoal) 

Processos Internos (i) Levantamento de alunos em situação de 

vulnerabilidade social 

- Matrícula de alunos 

com pendência 

- Levantamento de 

disciplinas sem cursar; 

Recurso Próprio Março a 

de 2021 

novembro Concluído 

Administrativa 

(Gestão) 

Reuniões do Colegiado (i) Discutir assuntos relativos ao Curso. 

(ii) Deliberar ações acerca do funcionamento do 

Curso. 

(i) Atividades do Curso 

mais significativas 

durante todo o ano de 

2021. 

Recursos Próprios Reuniões 

em 2021 

bimestrais Concluídas 

Administrativa 

(Gestão) 

Reuniões 

Estruturante 

do Núcleo Docente (i) Discutir assuntos relativos ao Curso. 

(ii) Deliberar ações acerca do funcionamento do 

Curso. 

(i) Atividades do Curso 

mais significativas 

durante todo o ano de 
2021. 

Recursos Próprios Quando necessário concluída 

Administrativa 

(Gestão) 

Reuniões do Conselho de Campus (i) Discutir assuntos relativos ao Campus. 
(ii) Deliberar ações acerca do funcionamento do 

Campus e dos Cursos. 

(i) Atividades do 

Campus mais 

significativas durante 

todo o ano de 2021. 

Recursos Próprios Reuniões 

em 2021 

mensais concluída 

Administrativa 

(Gestão) 

Elaboração de Encargos Docentes (i) Construir quadro contendo distribuição de 

disciplinas entre seus ministrantes e blocos 

correspondentes; 

(ii) Elaborar horário acadêmico semestral com 

disciplinas e respectivos professores e turnos; 

(iii) Registrar Encargos no sistema e 
encaminhá-los a PREG 

(i) Julgar processos com 

pendências dos 

discentes 

Sem Recurso Outubro de 2021 e 

fevereiro de 2022. 

Concluído 

 
 
 
 

José Welliton Silva do Nascimento 
Coordenador do Curso de Administração - Uruçuí 
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