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CHAPA “UM IMV INCLUSIVO E GRANDE PARA TODO(A)(E)S” 

Mini currículo dos candidatos 

Candidato a Diretor-Geral: Prof. Dr. Pedro Paulo Maia Teixeira 

Médico Veterinário formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Realizou 

Aprimoramento em Reprodução de Caprinos e Ovinos pelo Centro de Pesquisa em Caprinos e Ovinos 

do Estado do Pará (CPCOP/UFRA). Mestre em Cirurgia Veterinária, Doutor em Medicina Veterinária 

(Obstetrícia e Reprodução Animal), Pós-doutorado em Medicina Veterinária (Videocirurgia) pela 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 

Filho" (FCAV/UNESP). Professor Adjunto C de Cirurgia Veterinária e Diagnóstico por imagem do 

Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA). Professor e Orientador do 

Programa de Pós-graduação em Saúde Animal na Amazônia (PPGSAAM/UFPA). Professor e 

Orientador do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCAn/UFPA). Professor e 

Orientador do Programa de Pós-graduação em Reprodução Animal na Amazônia (Reproamazon). 

Membro Fundador e da Diretoria atual do Colégio Brasileiro de Endoscopia e Videocirurgia 

Veterinária (CBEVV) e Presidente da Gestão 2022-2024. Foi presidente do Colégio de Colégio 

Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária (CBCAV 2017-2018). Pesquisador Bolsista 

Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado do Pará (Projeto 

FAPESPA/CAPES). Atua nas áreas de Cirurgia Veterinária, Clínica Cirúrgica Animal, Obstetrícia 

Animal, Cirurgia de Grandes Animais, Videocirurgia, Cirurgia Experimental, Fisiopatologia da 

Reprodução Animal. 

 
Candidato a Diretor-Adjunto: Profa. Dra. Sheyla Farhayldes Souza Domingues 

É graduada em Medicina Veterinária (FAVET) pela Universidade Estadual do Ceará (1999). Adquiriu 

o título de mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará (2001) e realizou o 

doutorado em Produção Animal, no Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias pela 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) (2005). Colaborou como Médica Veterinária com 

o Zoológico Sargento Prata de Fortaleza. Atualmente é professora Associada do curso de graduação 

em Medicina Veterinária (Campus de Castanhal), Docente Permanente dos Programas de Pós-

graduação em Reprodução Animal na Amazônia (Reproamazon – UFPA) Ciência Animal (PPGCAN- 

UFPA) e Saúde e Produção Animal na Amazônia (UFRA). Coordena o Laboratório e o grupo de 

pesquisa de Biologia e Medicina de Animais Silvestres da Amazônia (BIOMEDAM), onde desenvolve 

pesquisa em Fisiologia, Biotecnologia de Reprodução e Ultrassonografia em Animais Silvestres. A sua 

experiência profissional foi adquirida visando a Medicina Veterinária de Animais Silvestres, com 

ênfase em primatas e carnívoros neotropicais, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Biotecnologia de reprodução, Reprodução Animal (ginecologia, obstetrícia e andrologia) e 

Ultrassonografia. 



Universidade Federal do Pará – Campus Castanhal 
Instituto de Medicina Veterinária 

Instituto de Medicina Veterinária (FAMEV) 
BR 316, KM 61 – Saudade II CEP:68740-080. Castanhal - Pará 
Telefone: 
(91)3311.4700/4702 

 

 

Proposições básicas do programa de trabalho para candidatura à Diretor e Vice-Diretor do 

Instituto de Medicina Veterinária 

Gestão 2022-2026 
 

A candidatura desta chapa objetiva a concretização de planos reais e viáveis em benefício de 

toda a comunidade que integra e forma o Instituto de Medicina Veterinária. Sabemos do potencial do 

nosso Instituto, porém se faz necessário ações coordenadas e otimizadas em seu máximo, sempre 

buscando o diálogo e a participação da comunidade do IMV. 

Como em todo local que cresceu muito sem o planejamento devido, assim como considerando 

todo o contexto nacional de precarização da educação pública e da pesquisa que o Brasil vem sofrendo 

nos últimos anos, existe atualmente sobrecarga de trabalho em vários setores do IMV. O acúmulo 

desses fatores vem acarretando desânimo das equipes de servidores, e tornando o ambiente de trabalho 

no IMV inóspito e pouco atrativo. Como missão principal, precisamos otimizar e valorizar o fluxo de 

trabalhos em rede com todas as subunidades do IMV, e promover ações que visam melhorar nosso 

ambiente de trabalho, com foco na valorização das pessoas, seja discente, técnico, docente ou mesmo 

terceirizados, buscando sobressaltar as melhores qualidades de cada um de nós. Para tanto, estamos 

propondo avançar nos seguintes princípios norteadores conforme os eixos de gestão: 1) estratégica e 

planejamento, 2) gestão de pessoas, 3) comunicação institucional, 4) orçamento, 5) tecnologia da 

informação. 

Precisamos urgentemente valorizar e publicizar nossas ações, mostrar para a UFPA e para a 

sociedade, o que faz o IMV e qual a sua importância, uma vez que ainda hoje, infelizmente, não é de 

conhecimento geral a existência de nossas instalações aos fundos do IFPA, e muito menos os trabalhos 

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por nós. Entendemos que uma melhor organização no 

sentido de evitar a repetição de atividades administrativas, otimizar e aprimorar as nossas rotinas de 

trabalho é imprescindível. Para tanto, pretendemos, constituir de fato a estrutura acadêmico-

administrativa do IMV, conforme o Art 7, que é formado pela secretaria acadêmica, divisões de ensino, 

pesquisa e extensão, estágio, e por fim a divisão de assistência estudantil. Para um melhor 

aprimoramento de nossas ações de pesquisa e extensão, pretendemos estabelecer equipes específicas 

para a divisão de pesquisa e extensão. 

Como sabe-se, a pós-graduação é a força motriz que viabiliza a captação de recursos externos 

à UFPA, a partir de agências de fomento tais como CAPES, CNPQ, Finep, dentre outras. Para tanto, 

pretendemos trazer os coordenadores das pós-graduações para integrar a Divisão de Pesquisa e assim 

somar as potencialidades de cada subunidade em prol do IMV, buscando incentivos e maiores apoios 

a essas subunidades, além de otimizar e padronizar o trabalho entre elas, principalmente no tocante da 

aprovação de projetos de pesquisa das subunidades, assim como na articulação de atividades que visam 

a captação de recursos provenientes de agências de fomento. Desse modo, deixamos evidente que as 

pós-graduações não são "grupos fechados" e que a pesquisa é fundamental para ensino e extensão. Por 

meio de uma maior integração com as pós-graduações, pretendemos promover uma maior viabilidade 

para concorrência em editais de fomento, e também o incentivo a docentes que queiram trabalhar com 

pesquisa sejam apoiados. Então, para a Divisão de Pesquisa convidamos os professores Moysés dos 

Santos Miranda (PPGREPROAMAZON), Carina Martins de Moraes (PPGSAAM) e Daniel Abreu 

Vasconcelos Campelo (PPGCAn). 

Para uma maior visibilidade das ações de extensão do IMV, desde já propomos a criação da 

Divisão de Extensão. O objetivo é promover autonomia e potencializar o apoio para docentes e técnicos 

que tenham afinidade e perfil com ações extensionistas. Hoje a Extensão Universitária está mais 

valorizada do que nunca, e o IMV tem ações extensionistas fantásticas, porém realizadas de forma 

pontual por docentes, discentes e técnicos e sem um planejamento condizente com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IMV e da UFPA como um todo. O que constatamos é que não temos 

uma cultura de planejamento e coordenação de ações extensionistas no IMV que apresente um 
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portfólio de projetos de extensão construído a partir de uma diálogo com a sociedade local, assim como 

interinstitucional. Dessa forma, consideramos que a extensão deve ser amplamente planejada e 

ampliada na próxima gestão. Portanto, a Divisão de Extensão caberá coordenar a extensão no ambiente 

Rural e Urbano, com ações em áreas temáticas como agropecuária e sustentabilidade, educação 

ambiental, bem estar animal, sanidade e saúde única, entre outras sugeridas por nossos servidores 

extensionistas. Uma ação importante planejada e destacando o papel importante da Pesquisa na 

Extensão Universitária, com ênfase em projetos que promovam mudanças no cenário Amazônico, e 

melhorias das condições de vida daqueles que vivem aqui. Exalta-se a necessidade de haver uma ação 

de oferta de cursos de formação continuada que possam ajudar na manutenção de projetos e até mesmo 

na manutenção do próprio IMV, maximizando capacidades e resultados. É igualmente fundamental 

uma ação de criar redes de divulgação das atividades do IMV, como sites e redes sociais integradas 

para divulgação das atividades de extensão no IMV, bem como Pesquisa e Ensino. Para este 

planejamento, convidamos os professores Marlon Richard Hilário Silva e José Diomedes Barbosa Neto 

coordenando a Divisão de Extensão. 

Considerando a importância e potencial de prestação de serviço de todos os laboratórios que 

compõem o IMV, é imprescindível a implementação de ferramentas administrativas via FADESP de 

prestação de serviços e captação de recursos, para que as coordenações de laboratório tenham 

segurança jurídica para prestar serviços em suas diferentes áreas de atuação. Dentro da Coordenadoria 

de Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA), queremos traçar e executar metas de captação de 

recursos internos e   externos à UFPA, implantar o orçamento participativo do IMV, assim como 

estabelecer ferramentas de monitoramento e avaliação da gestão orçamentária do nosso instituto. Para 

tanto, faz-se necessário o estabelecimento da divisão de gestão orçamentária (DGO) do IMV. 

Ainda dentro do espectro da extensão, compreendemos que o mais importante equipamento 

de prestação de serviço à sociedade é o Hospital Veterinário da UFPA. O HV-UFPA, com os seus 

três setores (animais de produção e equídeos, cães e gatos, animais silvestres, e pets exóticos não 

convencionais), atende não somente ao município de Castanhal, mas é uma referência regional, por 

atender também pacientes de outros municípios para além do Nordeste Paraense, e até mesmo de 

estados fronteiriços, sendo referência na Amazônia. Por meio do serviço de assistência médica 

veterinária, o HV-UFPA propicia a execução das residências em medicina veterinária, assim como é 

local de estágio e execução de projetos de pesquisa e extensão de discentes de graduação e pós- 

graduação. Trata-se de uma estrutura extremamente complexa e única na UFPA, que não pode ter o 

status de laboratório, mas que deve ascender à condição de unidade acadêmica especial. Nesse sentido, 

temos o compromisso de buscar recursos financeiros e humanos para ampliar a capacidade 

administrativa do HV, assim como promover um melhor fluxo administrativo-gerencial no Intuito de 

que o HV se consolide em sua missão. 

Outra unidade acadêmicas especial que dá suporte ao IMV, não podemos deixar de reconhecer 

a relevância da Central de Biotecnologia de Reprodução Animal (CEBRAN), que foi peça 

fundamental para a proposição do curso de medicina veterinária da UFPA na cidade de Castanhal em 

meado de 2000, levando-se em conta que o curso de graduação é a subunidade acadêmica primordial 

que dá origem ao Instituto de Medicina Veterinária. A CEBRAN cumpre papel extremamente 

importante na formação de discentes de graduação e pós-graduação. Atualmente a equipe o IMV em 

parceria com a CEBRAN está empenhada na criação da FAZENDA DE ENSINO: “MEMORIAL 

SOUSA & OHASHI”. Nesse sentido, pretendemos consolidar esse projeto que sem dúvida irá ampliar 

as nossas ferramentas de execução dos projetos políticos pedagógicos das sub- unidades de ensino do 

IMV. 

O IMV seguiu pelo ensino de graduação, que é a raiz deste Instituto, mas também hoje com 

ensino em Residências, Mestrados e Doutorados. Assim, é diretriz desta chapa incentivar as ações 

acadêmicas em todos esses níveis, disponibilizar carga horária para interessados, flexibilizar 

disciplinas nos níveis de pós-graduação, coordenar calendários e materiais para aulas. Cabe ressaltar 

que a FAMEV finalizou as ações locais do novo Projeto Pedagógico do Curso e sua implementação 

trará muitos benefícios para nossa comunidade, mas também necessitará de um grande apoio geral por 

ordem do IMV. A Divisão de Ensino do IMV terá trabalho direto e com grande parceria com todas as 
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subunidades, com destaque à FAMEV, inclusive com os docentes que são membros da Comissão 

Acadêmica atual da faculdade em parceria com aqueles que atuam nas residências e demais PPGs. 

Compondo a Divisão de Ensino do IMV, convidamos os professores Felipe Masiero Salvarani. 

Sobre as questões de infraestrutura, sabemos que esse é um "gargalo" enorme que hoje limita 

o desenvolvimento de nossas atividades pedagógicas com a eficiência que almejamos. Contudo, o IMV 

tem como coordenadoria, e apresenta dificuldades de exercer sua função. Essa divisão deverá ter ação 

forte de verificação dos problemas, busca de soluções, cobranças de instâncias superiores, organização 

nas aquisições de recursos em conjunto com as outras divisões da coordenadoria de infraestrutura. 

Com grande experiência nesse assunto, convidamos os professores Aluízio Otávio de Almeida e Carlos 

Magno Chaves Oliveira, além do técnico José Alcides Silva para compor a Divisão de Infraestrutura e 

Manutenção (DIM). 

Ainda dentro da coordenação de infraestrutura, ainda não temos estabelecido a nossa Divisão 

de Controle de Materiais (DCM). O não estabelecimento dessa divisão acarreta várias dificuldades na 

manutenção dos diversos equipamentos do IMV, uma vez que o não tombamento desses equipamentos 

impossibilita que os laboratórios recebam recursos internos da UFPA para a manutenção dos mesmos. 

Dessa forma, vários ítens laboratoriais que são necessários para aulas práticas ficam sem a devida 

manutenção. Para tanto, vamos buscar os recursos para que essa divisão seja finalmente organizada 

e tenhamos a devida atenção a nossa infraestrutura de equipamentos e insumos laboratoriais. 

A divisão de Estágio é de extrema importância para a consolidação de parcerias e convênios 

com instituições e empresas que possibilitam a execução de estágios curriculares e parcerias de 

extensão e pesquisa que visam a execução de projetos de pesquisa e extensão executados por discentes 

de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu). Entendemos que essa divisão necessita ser 

fortalecida por meio de instrumentos e apoio administrativo, para auxiliar na ampliação de parcerias, 

convênios, treinamentos e estágios em graduação e pós-graduação. Dessa forma, continuaremos 

contando com a colaboração da docente Emilia Nunes na Divisão de Estágio. 

Para prover um maior suporte aos servidores do IMV, pretendemos criar dentro da 

Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA), a Divisão de Pessoal (DP), com o intuito 

de verificar e resolver problemas inerentes à atuação de nossos colegas no IMV. É inaceitável que 

nossos trabalhos não sejam reconhecidos e registrados. Assim, tentaremos incluir ao máximo as 

atividades que temos em nossos PITs e outros relatórios, bem como tentar garantir vagas para 

professores substitutos que auxiliam os dirigentes do IMV e das subunidades. Outro assunto que 

deve ser reivindicado por essa divisão é a segurança no ambiente de trabalho e direito de retribuição 

por atividade insalubre. Nossa comunidade de servidores que exercem atividades insalubres merecem 

seu direito de receber tal retribuição. Ainda como apoio realizado por essa Comissão, o auxílio à 

procura de ajuda para melhor saúde física e mental, mas de principal função tentar gerar ações que 

minimizem problemas causados pelo trabalho. Para essa comissão a chapa pretende contar com os 

nomes do professor Pedro Bezerra e do técnico Marcos Dutra Duarte. 

Propomos junto a nossa comunidade do IMV uma gestão estudante-cêntrica. Para tanto, é 

necessário a ampliação dos canais de diálogo dos discentes com a direção do IMV. Sugerimos a 

organização de um sistema de ouvidoria interna para que sugestões sejam acolhidas. Assim como 
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necessitamos restabelecer a nossa Divisão de Assistência Estudantil, que terá prioridade máxima. 

Pretendemos manter a atual equipe e continuar com esse grande trabalho de auxiliar nossos discentes, 

tanto em assuntos acadêmicos, quanto de assistência de saúde. Outra ação completamente prioritária é 

trazer novamente para o espaço do IMV um ambiente para Daest, tendo a pedagoga e a psicóloga mais 

próximas. Dentro das ações dessa divisão, pretendemos implantar o plano de incentivo a atividades 

recreativas no IMV, aberto para discentes e servidores, a fim de fazer com que nosso dia a dia seja 

melhor e mais prazeroso, pois quem trabalha e estuda feliz é mais produtivo. Espaços de descanso, 

apoio e organização discentes são inexistentes no IMV e precisam ser planejados e promovidos. Para 

essa divisão, contamos com a participação da equipe de servidores Valíria Duarte Cerqueira, Carina 

Martins Moraes e Pedro Soares Beserra Jr e Cinthia Távora de Albuquerque Lopes. 

Um dos grandes desafios para o Instituto de Medicina Veterinária (IMV) é o estabelecimento 

de um fluxo adequado de comunicação institucional. Até o presente momento, a Divisão de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (DCTI) não foi estabelecida, o que acarreta desigualdade no fluxo de 

informações, assim como não temos um ambiente de diálogo plural e ferramentas de comunicação 

eficazes, sejam internas ou fora da universidade. Consideramos imperativo promover o fluxo de 

informações de interesse geral ou coletivo, a favor do público interno e externo ao IMV. 

Assim, concluímos com a certeza que fazemos muito hoje em nosso IMV, mas precisamos 

nos unir e mostrar quem somos, que somos grandes! Desta forma a Direção do IMV tem papel de 

coordenar e extrair o melhor de uma equipe que tanto contribui positivamente para sociedade. Ao final 

da homologação da nossa candidatura, temos a consciência que necessitamos nos reunir com nossa 

comunidade do IMV para dialogar sobre as necessidades da nossa comunidade e sobre os princípios 

norteadores aos quais estamos nos propondo. Para tanto, seguindo a própria orientação da UFPA, 

colocamos os nossos princípios norteadores do que consideramos uma boa gestão, conforme os eixos 

a seguir: 1) estratégica e planejamento, 2) gestão de pessoas, 3) comunicação institucional, 

4) orçamento, 5) tecnologia da informação. 

 

EIXO 1: ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO: 
 

1.1. Elaboração do planejamento participativo, acompanhamento, medição de desempenho e 

desdobramento em planos de ação do IMV. 

1.2. A avaliação de ações estratégicas. 

Avaliação dos resultados de forma regular, efetiva e com insumos para garantir o processo de 

replanejamento das subunidades. 

1.3. A prestação de contas 

Estabelecer rotina de prestação de contas da Unidade, instrumentalizado pelo Relatório Anual de 

Atividades (RAA), a ser realizado de maneira, regular e efetiva e com garantia de ampla divulgação 

entre os servidores. 

1.4. A gestão de riscos organizacionais 

Gerar processos de identificação, avaliação e tratamento de riscos que afetam a capacidade do IMV de 

gerar valor em curto, médio e longo prazo. 

1.5. Promover a gestão de processos organizacionais 

Executar etapas de gestão de processos organizacionais (Identificação, Priorização, Mapeamento, 

Análise, Controle e Redesenho/Melhoria). 
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EIXO 2: GESTÃO DE PESSOAS 
 

2.1. Planejar e Promover a qualificação constante do quadro técnico do IMV. 

Planejar e propiciar que o quadro técnico do IMV possua nível de qualificação adequado para o 

desenvolvimento das atividades laborais de forma efetiva, contribuindo positivamente para a 

minimização de erros, a maior agilidade e qualidade dos fazeres, desenvolvimento da autoconfiança, 

da motivação e da abertura a mudanças. 

2.2. Buscar recursos e meios para que o quadro de pessoal do IMV seja suficiente. 

Buscar ampliação do quadro de pessoal do IMV, de forma a mitigar a sobrecarga de trabalho que 

compromete o andamento das operações, desconfigura os fluxos operacionais e atrasa as entregas 

individuais e/ou coletivas. Promover meios e diálogo para aprimorar a performance da equipe. 

2.3. Valorização do servidor e melhoria do ambiente de trabalho. 

O servidor sente-se satisfeito em seu ambiente de trabalho, considerando autonomia para direcionar a 

sua vida profissional, ter um propósito de progredir profissionalmente, ter bons relacionamentos no 

ambiente de trabalho, ser bem remunerado, respeito às diferenças e ser valorizado. 

2.4. Promover oportunidades de desenvolvimento profissional 

Possibilitar a comunidade de servidores o desenvolvimento de competências necessárias para assumir 

um cargo de forma mais eficaz possível garantindo uma evolução contínua, por meio de participação 

em cursos de curta duração, palestras, workshops, pós-graduação, intercâmbios, etc. 

2.5. Zelar pela saúde ocupacional dos servidores do IMV 

Percebe-se na Unidade, cultura de zelo em relação ao bem estar físico, mental e social do servidor 

público. 

 

EIXO 3: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

3.1 Propiciar a comunicação eficaz entre gestores e subordinados 

A comunicação entre líderes e liderados é assertiva, pautada na dedicação individual ao diálogo, 

comunicação clara e objetiva e com liberdade para exposição de ideias. 

3.2 Transparência no fluxo de informações do IMV 

Promover o fluxo de informações de interesse geral ou coletivo, a favor do público interno e externo 

à Unidade, a fim de que sejam disponibilizadas de forma mais clara e direta possível dentro do 

âmbito da transparência ativa, ou seja, sem a necessidade de cobrança ou requerimento e, da Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

3.5. Zelar para que a comunicações sejam tratadas com ética 

Estabelecer padrão de conduta comum de comunicação, pautada em valores morais e éticos coerentes 

e socialmente responsáveis, além de estruturas, políticas e procedimentos adequados, que procuram 

prevenir, detectar e reportar condutas impróprias ou ilegais. 

3.6. Incentivar o diálogo livre e plural 

Incentivar uma comunicação democrática, pautada na liberdade de expressão e respeito ao pensamento 

diferente. 

3.7. Estabelecer ferramentas internas de comunicação eficazes 

Constituir ferramentas de comunicação da Unidade, a exemplo de e-mail institucional, mural de 

recados, aplicativos mobile, reuniões, videoconferência eficazes para o acesso à informações. 

 

EIXO 4: ORÇAMENTO 
 

4.1 Estabelecer a transparência e participação das sub-unidades na gestão orçamentária do IMV. 

A elaboração da proposta orçamentária e acompanhamento orçamentário efetivos, com análises dessa 

gestão realizadas de forma periódica e sistemática. 
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4.2. Estabelecer ferramentas para uma gestão orçamentária participativa 

Desenvolvido no IMV um modelo administrativo que valoriza a participação de todas as subunidades 

nos processos e na tomada de decisão sobre o planejamento, monitoramento e execução orçamentária. 

4.3. Transparência na gestão orçamentária da Unidade 

Conduzir o monitoramento e divulgação nos canais institucionais de relatórios gerenciais sobre o 

desempenho orçamentário da unidade. 

4.4. Zelar pela gestão orçamentária em conformidade legal e normativa 

Estabelecer critérios de determinação, planejamento e priorização das ações necessárias à plena 

conformidade legal e normativa dos processos orçamentários 

4.5. Desenvolve-se no IMV ações para captação de recursos 

Por meio de projetos de pesquisa e extensão, pretendemos desenvolver ações e busca de oportunidades 

que levantem e mobilizem recursos financeiros extraordinários para o financiamento de atividades e 

projetos da unidade. 

4.6 Realizar a avaliação da gestão orçamentária do IMV de maneira regular e efetiva 

Conduzir o efetivo monitoramento e avaliação do desempenho orçamentário da unidade, por meio dos 

indicadores e metas do plano de gestão orçamentária, com a demonstração de justificativas. 

 

EIXO 5: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

5.1 Zelar pela disponibilidade de rede de internet 

O acesso à internet deve ocorrer sem interrupções e sem lentidão, evitando-se dessa maneira 

dificuldades na realização de atividades que dela dependem e a perda de informações. 

 

5.2 Promover ações de formação para manutenção de competências tecnológicas 

Promover a formação e atualização para que os servidores tenham domínio de uso dos sistemas 

institucionais (SIG-UFPA, SIGRH, SIPAC, SIGAA) necessários para a realização das atividades 

laborais dos dirigentes e servidores do IMV. 
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