


PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

ELEMENTOS 
ITENS QUE DEVEM CONSTAR/BREVE 

DESCRIÇÃO 
JUSTIFICATIVA 

Projeto Pedagógico 
Institucional 

Inserção regional, princípios filosóficos e 
técnico-metodológicos gerais, 
organização didático-pedagógica da 
instituição, políticas de ensino, políticas 
de extensão, políticas de pesquisa, 
políticas de gestão, responsabilidade 
social. 

DECRETO Nº 9.235, 
DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 2017 



Inserção regional 

Descrever como a UNIFAP se insere no contexto 
cultural, científico, econômico, educacional e social 
da região em que está localizada; apresentar as 
possiblidades de formação de redes junto aos 
diferentes atores presentes nesse contexto, tais 
como outras IES, administração pública, empresas, 
comunidade, etc. 
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Princípios filosóficos e técnicos - metodológicos 

Descrever os princípios que norteiam as práticas 
acadêmicas da Universidade Federal do Amapá, 
visando o desenvolvimento de diferentes níveis de 
formação dos indivíduos 
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Política de Ensino 

Descrição das políticas de ensino adotadas pela 
Universidade Federal do Amapá, enfatizando aspectos 
relacionados à formação de indivíduos e aos processos 
de ensino e aprendizagem desenvolvidos nos cursos. 
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POLITICA DE ENSINO 

Evolução da quantidade de alunos matriculados e 
concluintes. Abordar o ensino (graduação e pós-graduação). 

Tratar das abordagens interdisciplinares, concebendo uma 
relação dialógica entre os distintos campos de conhecimento 
é um princípio que orienta a política curricular desta 
Universidade. 

Descrever a política para a Educação à Distância. 



POLITICA DE ENSINO 

– Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas;  

– Perfil do egresso;  

– Políticas de educação inclusiva;  

– Políticas de estágio, prática profissional e atividades 

complementares;  

– Políticas e práticas de educação a distância;  

– Práticas pedagógicas inovadoras;  

– Princípios metodológicos;  

– Processo de avaliação;  

Organização didático pedagógica 

https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-plano-para-atendimento-as-diretrizes-pedagogicas---.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-perfil-do-egresso.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-perfil-do-egresso.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-perfil-do-egresso.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-educacao-inclusiva.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-educacao-inclusiva.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-educacao-inclusiva.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-estagio-pratica-profissional-e-atividades-complementares.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-estagio-pratica-profissional-e-atividades-complementares.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-estagio-pratica-profissional-e-atividades-complementares.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-de-estagio-pratica-profissional-e-atividades-complementares.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-e-praticas-de-educacao-a-distancia.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-e-praticas-de-educacao-a-distancia.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-politicas-e-praticas-de-educacao-a-distancia.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-praticas-pedagogicas-inovadoras.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-praticas-pedagogicas-inovadoras.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-praticas-pedagogicas-inovadoras.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-principios-metodologicos.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-principios-metodologicos.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-principios-metodologicos.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-processo-de-avaliacao.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-processo-de-avaliacao.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/pdi/files/2018/09/3-1-processo-de-avaliacao.pdf


Política de Extensão 

Descrição das políticas de extensão adotadas pela 
Universidade Federal do Amapá, enfatizando aspectos 
relacionados às ações de incentivo ao desenvolvimento 
de projetos de extensão e de continuidade à função 
básica das IES como produtoras e socializadoras do 
conhecimento. 
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POLITICA DE EXTENSÃO 

A política de Extensão da UNIFAP pressupõe o instituído 
pelo Plano Nacional de Extensão Universitária (PNEXT). 

As áreas de formação que constituem a Universidade  e a 
consonância às oito temáticas da extensão: Comunicação, 
Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, meio Ambiente, 
Saúde, Tecnologia e produção, assim como Trabalho. 

Abordar a concessão de bolsas de iniciação à extensão 



Política de Pesquisa 

Descrição das políticas de pesquisa adotadas pela 
Universidade Federal do Amapá, enfatizando aspectos 
relacionados ao fomento e acompanhamento das 
atividades relacionadas, visando o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia, do conhecimento e da cultura. 
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POLITICA DE PESQUISA 

Necessário descrever a consolidação e a ampliação dos 
grupos de pesquisas institucionalizados. 

Evolução dos grupos de pesquisa cadastrados e as 
áreas em que estão distribuídas 

programas de apoio a pesquisa junto a UNIFAP - bolsas 
de iniciação cientifica 

Descrever a interlocução da universidade com as 
demais instituições de pesquisa.  



Política de Gestão 

Descrição das políticas de gestão adotadas pela 
Universidade Federal do Amapá, enfatizando aspectos 
relacionados à organização institucional e 
administrativa. 
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Política de Gestão 
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OBJETIVOS ESTRATÉGIA ANO 

 
 
 

 

Implantação 
de Curso 

 
 
 
 
 
 

1. Instituir toda a documentação para o 
funcionamento pleno do novo curso (PPC, 
Pesquisa de viabilidade; Resolução de 
autorização;   

2. Concluir toda a implantação física e 
infraestrutura de equipamentos, e prover 
quadro de pessoal.   

3. Criar as condições necessárias ao estímulo e 
ao desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e 
da Extensão e a criação de curso de 
licenciatura, bacharelado e de pós-
graduação, além de estimular a formação de 
grupos de pesquisa e inovação tecnológica.   

 
 
 
 
 

2020 



Responsabilidade Social da Unifap 

Enfatizar a contribuição à inclusão social e ao 
desenvolvimento econômico e social da região, 
destacando ações orientadas para o bem-estar da 
coletividade, de seu público interno e externo. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Caracterizar  as ações estratégicas visando o alcance de 
melhores resultados para a sociedade. 

Garantia de vagas para estudantes egressos de escolas 
públicas;  

vagas destinadas a políticas de ação afirmativa voltadas para minorias 
raciais e étnicas (como exemplo pode ser citado um processo seletivo 
especial para indígenas e quilombolas);  

demarcar o lugar que a Instituição ocupa na prestação de serviços 
públicos por meio da implementação de políticas públicas e sociais 



Obrigada! 

www2.unifap.br/pdi 


