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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de
agosto de 2009, e tem por objetivo informar aos usuários dos serviços disponibilizados
pelos órgãos e entidades vinculados ao Poder Público Federal, as formas de acesso aos
mesmos, bem como os respectivos compromissos estabelecidos e padrões de qualidade
almejados no atendimento aos cidadãos.
A Carta de Serviços é um documento elaborado por uma organização pública
que visa informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e obter
esses serviços e quais são os compromissos de atendimento estabelecidos.
A sua prática implica na organização de um processo de transformação
sustentada em princípios fundamentais – participação e comprometimento, informação e
transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm como
premissas o foco no cidadão, participação de todas as pessoas que integram a
organização e a indução do controle social. Ao publicar esta Carta, a UFT pretende
ampliar o acesso do cidadão aos seus serviços, estimulando sua participação na busca da
excelência como uma instituição pública e firmando seu compromisso com a
comunidade na qual está inserida.
Transparência é seriedade, e a aplicação dessa ética às instituições públicas
garantem à sociedade um maior controle em relação ao papel de instituições, seja por
meio da divulgação de seus serviços, seja por meio dos graus de satisfação atingidos por
seus usuários.
A Universidade Federal do Tocantins empenha-se constantemente para atender
melhor. Através deste documento você pode conhecer seus serviços e contribuir para
aprimorá-los cada vez mais.
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1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
1.1. - Informações Básicas

Denominação completa:
Universidade Federal do Tocantins
Denominação abreviada:
UFT
Natureza Jurídica:
Fundação Autárquica
Órgão de vinculação:
Poder Executivo da União: Ministério da Educação.
Principais Atividades:
Ensino, pesquisa e extensão.
ENDEREÇO DAS UNIDADES:
Reitoria
Endereço: Av. NS 15, ALCNO 14, bloco IV, 109 Norte, Palmas – TO.
CEP: 77001-090
Caixa Postal: 266 77001-090
Fone: (63) 3232- 8012 Fax: (63) 3232-8039
E-mail: reitor@uft.edu.br
Araguaína
Centro de Ciências Integradas
Av. Paraguai, s/n – esquina com Rua Uxiramas
Setor Cimba
CEP: 77.814-970
Centro de Ciência Animal (EMVZ)
BR-153, Km 112, s/n
Caixa Postal 132 – CEP: 77-804-970
Arraias
Endereço: Av. Universitária, Centro – CEP: 77330-000
Fone: (63) 3653-1531 Fax: (63) 3653-1531
E-mail: dirarraias@uft.edu.br
Gurupi
Endereço: Rua Padejós, L 7 Chácara 69/72 Zona Rural Cx Postal 66
CEP: 77402-970
Fone: (63) 3311-3500 Fax: (63) 3311-3501
E-mail: dirgurupi@uft.edu.br
Miracema
Endereço: Av.: Lurdes Solino s/nº Setor Universitário – CEP: 77650-000
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Fone: (63) 3366-8002 Fax: (63) 3366-8004
E-mail: dirmiracema@uft.edu.br
Palmas
Endereço: Av.: NS 15 ALC NO 14, 109 Norte
CEP: 77001-090
Fone: (63) 3232- 8020 ou 8022 Fax: (63) 3232-8020
E-mail: dirpalmas@uft.edu.br
Porto Nacional
Endereço: R: 07 Qd. 15 s/nº Jardim dos Ipês – CEP: 77500-000
Fone: (63) 3363-0501 Fax: (63) 3363-0509
E-mail: dirportonacional@uft.edu.br
Tocantinópolis
Endereço: Av.: Nossa Senhora de Fatima, 1588 – CEP: 77900-000
Fone: (63) 3471-6001 Fax: (63) 3471-6008
E-mail: dirtocantinopolis@uft.edu.br

1.2. – Carta de Serviços da UFT

Esta Carta de Serviços está disponível em meio eletrônico. O documento
eletrônico pode ser acessado pelo link “Institucional - Carta de Serviços ao Cidadão”,
disponível na página (http://ww1.uft.edu.br).
Os interessados em sugerir alterações, atualizações ou informar alguma
incorreção encontrada nesta Carta devem encaminhar sua mensagem para:
E-mail: diretoria@uft.edu.br
Pró-reitoria de Avaliação e Planejamento
Diretoria de Avaliação
Av. NS 15, ALCNO 14, 109 Norte, Palmas – TO.
CEP: 77001-090
Fone: (63) 3232- 8168 e (63) 3232-8123

1.3. - Documentos que definem o funcionamento da UFT e suas unidades

Estatuto e Regimento Geral da UFT, ambos homologados pela Portaria do
Ministério da Educação n° 658, de 17/03/2004.
Regimento Acadêmico da UFT teve sua aprovação pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Consepe) em 15 de dezembro de 2004.
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1.4. – Breve Histórico

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), instituída pela Lei 10.032, de 23 de
outubro de 2000, vinculada ao Ministério da Educação, e uma entidade pública
destinada a promoção do ensino, pesquisa e extensão, dotada de autonomia didático,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em consonância com a legislação
vigente. Embora tenha sido criada em 2000, a UFT iniciou suas atividades somente a
partir de maio de 2003, com a posse dos primeiros professores efetivos e a transferência
dos cursos de graduação regulares da Universidade do Tocantins, mantida pelo Estado
do Tocantins.
Em abril de 2001, foi nomeada a primeira Comissão Especial de Implantação da
Universidade Federal do Tocantins pelo Ministro da Educação, Paulo Renato, por meio
da Portaria de nº 717, de 18 de abril de 2001. Essa comissão, entre outros, teve o
objetivo de elaborar o Estatuto e um projeto de estruturação com as providências
necessárias para a implantação da nova universidade.
Como presidente dessa comissão foi designado o professor doutor Eurípedes
Vieira Falcão, ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Depois de dissolvida a primeira comissão designada com a finalidade de
implantar a UFT, em abril de 2002, uma nova etapa foi iniciada. Para essa nova fase, foi
assinado em julho de 2002, o Decreto de no 4.279, de 21 de junho de 2002, atribuindo à
Universidade de Brasília (UnB) competências para tomar as providências necessárias
para a implantação da UFT. Para tanto, foi designado oprofessor Doutor Lauro Morhy,
na época reitor da Universidade de Brasília, para o cargo de reitor pró-tempore da UFT.
Em julho do mesmo ano, foi firmado o Acordo de Cooperação nº 1/02, de 17de julho de
2002, entre a União, o Estado do Tocantins, a Unitins e a UFT, com interveniência da
Universidade de Brasília, com o objetivo de viabilizar a implantação definitiva da
Universidade Federal do Tocantins. Com essas ações, iniciou-se uma série de
providências jurídicas e burocráticas, além dos procedimentos estratégicos que
estabeleciam funções e responsabilidades a cada um dos órgãos representados.
Com a posse dos professores, foi desencadeado o processo de realização da
primeira eleição dos diretores de campus da Universidade. Já finalizado o prazo dos
trabalhos da comissão comandada pela UnB, foi indicado uma nova comissão de
implantação pelo Ministro Cristovam Buarque.
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Nessa ocasião, foi convidado para reitor pró-tempore o professor Doutor Sergio
Paulo Moreyra, que à época era professor titular aposentado da Universidade Federal de
Goiás (UFG), e assessor do Ministério da Educação. Entre os membros dessa comissão,
foi designado, por meio da Portaria de no 002/03 de 19 de agosto de 2003, o professor
mestre Zezuca Pereira da Silva, professor titular aposentado da UFG, para o cargo de
coordenador do Gabinete da UFT.
Essa comissão elaborou e organizou as minutas do Estatuto, Regimento Geral, o
processo de transferência dos cursos da Universidade do Estado do Tocantins (Unitins),
que foi submetido ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação
(CNE). Criou as comissões de Graduação, de Pesquisa e Pós-graduação, de Extensão,
Cultura e Assuntos Comunitários e de Administração e Finanças. Preparou e coordenou
a realização da consulta acadêmica para a eleição direta do reitor e do vice-reitor da
UFT, que ocorreu no dia 20 de agosto de 2003, na qual foi eleito o professor Alan
Barbiero. No ano de 2004, por meio da Portaria nº 658, de 17 de marco de 2004, o
ministro da educação, Tarso Genro, homologou o Estatuto da Fundação, aprovado pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), o que tornou possível a criação e instalação dos
Órgãos Colegiados Superiores, como o Conselho Universitário (Consuni) e o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).
Com a instalação desses órgãos foi possível consolidar as ações inerentes à
eleição para reitor e vice-reitor da UFT conforme as diretrizes estabelecidas pela lei no.
9.192/95, de 21 de dezembro de 1995, que regulamenta o processo de escolha de
dirigentes das instituições federais de ensino superior por meio da análise da lista
tríplice. Com a homologação do Estatuto da Fundação Universidade Federal do
Tocantins, no ano de 2004, por meio do Parecer do (CNE/CES) nº 041 e Portaria
Ministerial nº. 658/2004, também foi realizada a convalidação dos cursos de graduação
e os atos legais praticados até aquele momento pela Fundação Universidade do
Tocantins (Unitins). Por meio desse processo, a UFT incorporou todos os cursos e
também o curso de Mestrado em Ciências do Ambiente, que já era ofertado pela
Unitins, bem como, fez a absorção de mais de oito mil alunos, além de materiais
diversos como equipamentos e estrutura física dos câmpus já existentes e dos prédios
que estavam em construção.
A história desta Instituição, assim como todo o seu processo de criação e
implantação, representa uma grande conquista ao povo tocantinense. E, portanto, um
sonho que vai aos poucos se consolidando numa instituição social voltada para a
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produção e difusão de conhecimentos, para a formação de cidadãos e profissionais
qualificados, comprometidos com o desenvolvimento social, político, cultural e
econômico da Nação. Com mais de 13 mil alunos, a UFT mantém 47 cursos de
graduação presencial, 3 cursos de graduação à distância, 18 cursos de mestrado e 4
doutorados, além de inúmeros cursos de especialização em diversas áreas, oferecidos
em sete câmpus o que permite a estudantes de várias regiões o acesso ao ensino público
superior. Levando-se em conta a vocação de desenvolvimento do Tocantins, a UFT
oferece oportunidade de formação nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, Humanas,
Educação, Agrárias e Ciências Biológicas.
Temáticas prioritárias na UFT
O investimento do ensino, pesquisa e extensão na UFT busca sintonia com as
especificidades da Amazônia Legal, demonstrando, sobretudo, o compromisso social
desta Universidade. Foram elencadas, assim, cinco áreas prioritárias de atuação:
Identidade, cultura e territorialidade
As diversas formas de territorialidade no Tocantins estão sendo pesquisadas na
UFT. Por meio de grupos de pesquisa e programas de pós-graduação, as ocupações dos
espaços pelos indígenas, afrodescendentes, entre outros grupos, vêm sendo conhecidas.
Nesses estudos, revelam-se também as múltiplas identidades e as diversas
manifestações culturais presentes na realidade do Tocantins, bem como as questões da
territorialidade como princípio para um ideal de integração e desenvolvimento local.
Agropecuária e meio ambiente
Considerando que o Tocantins tem desenvolvido o cultivo de grãos e frutas e
investido na expansão do mercado de carne – ações que atraem investidores de várias
regiões do Brasil – a UFT vem contribuindo para a adoção de novas tecnologias nestas
áreas. Com o foco ampliado tanto para o pequeno quanto ao grande produtor, busca-se
uma agropecuária sustentável, com elevado índice de exportação e a consequente
qualidade de vida da população rural.
Biodiversidade e mudanças climáticas
Tendo em vista a riqueza e a diversidade natural da região Amazônica, os
estudos da biodiversidade e das mudanças climáticas merecem destaque. A UFT possui
um papel fundamental na preservação dos ecossistemas locais, viabilizando estudos das
regiões de transição entre grandes ecossistemas brasileiros presentes no Tocantins –
Cerrado, Floresta Amazônica, Pantanal e Caatinga, que caracterizam o Estado como
uma região de ecótonos.
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Educação
O Tocantins possui uma população bastante heterogênea, que agrupa tribos
indígenas e uma significativa população rural. A UFT tem, portanto, o compromisso
com a melhoria do nível de escolaridade do Estado, oferecendo uma educação
participativa e inclusiva. Dessa forma a Universidade desenvolve ações voltadas para a
educação indígena, educação rural e de jovens e adultos.
Fontes de energia renovada
Diante da perspectiva de escassez das reservas de petróleo até 2050, o mundo
busca fontes de energia alternativas socialmente justas, economicamente viáveis e
ecologicamente corretas. Neste contexto, a UFT desenvolve pesquisas nas áreas de
energia renovável, com ênfase no estudo de sistemas híbridos – fotovoltaica/energia de
hidrogênio – e biomassa, visando definir protocolos capazes de atender às demandas da
Amazônia Legal.
1.5. – Missão da UFT
A missão de uma instituição é um enunciado do que marca sua essencialidade,
distinguindo-a de outras, tornando-a única.
Missão da Universidade Federal do Tocantins

Formar profissionais cidadãos e produzir conhecimento com inovação e
qualidade que contribuam para o desenvolvimento socioambiental do Estado do
Tocantins e da Amazônia Legal
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Painel do Planejamento Estratégico – UFT – 2014 -2022
Missão

Visão

Formar profissionais cidadãos e produzir
conhecimento com inovação e qualidade que
contribuam para o desenvolvimento
socioambiental do Estado do Tocantins e da
Amazônia Legal

Ser reconhecida nacionalmente, até 2022, pela
excelência no ensino, pesquisa e extensão

Valores
Respeito à vida e à diversidade
Criatividade e inovação

| Transparência
| Responsabilidade social

| Comprometimento com a qualidade
| Equidade

Grandes Pilares Estratégicos
Ambiente de excelência acadêmica
Atuação sistêmica
Articulação com a sociedade
Aprimoramento da gestão
Valorização humana
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1.6. - Equipe Gestora

Reitor
Márcio Silveira
Vice-reitora
Isabel Cristina Auler Pereira
Chefe de Gabinete
Emerson Subtil Denicoli
Pró-reitor de Administração e Finanças
Jaasiel Nascimento Lima
Pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários
Juscéia Aparecida Veiga Garbelini
Pró-reitor de Avaliação e Planejamento
Eduardo Andrea Lemus Erasmo
Pró-reitora de Graduação
Berenice Feitosa da Costa Aires
Pró-reitor de Extensão e Cultura
Abraham Damian Giraldo Zuninga
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Waldecy Rodrigues
Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Érica Lissandra Bertolossi Dantas
Diretor do Câmpus de Araguaína
Luís Eduardo Bovolato
Diretor do Câmpus de Arraias
Antonivaldo de Jesus
Diretor do Câmpus de Gurupi
Gil Rodrigues dos Santos
Diretora do Câmpus de Miracema
Vânia Maria de Araújo Passos
Diretor do Câmpus de Palmas
Ana Lúcia de Medeiros
Diretora do Câmpus de Porto Nacional
George França dos Santos
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Diretora do Câmpus de Tocantinópolis
Francisca Rodrigues Lopes
1.7. – Canais de Comunicação
A UFT utiliza como canais de comunicação interna e externa os seguintes:
Portal UFT, rádio UFT, redes sociais, youtube (tv web), twitter, facebook, instragram,
ouvidoria etc.
Portal UFT- O Portal UFT consiste em um espaço virtual multimídia que
agrega, além de informações institucionais, notícias da Universidade, tópicos e links
relacionados às atividades da Instituição, bem como links para os seus principais
serviços e sistemas digitais. Tem por finalidade contribuir com a missão institucional da
Universidade, para a transparência organizacional e o interesse público sendo o ponto
de convergência dos conteúdos institucionais da UFT em seus diferentes tipos e
formatos. Assim, o Portal constitui-se como a principal referência da UFT na internet e
no meio digital, sendo o espaço oficial para a divulgação de notícias e informações
relacionadas às atividades acadêmicas e administrativas da Instituição, e para a
publicação e disponibilização do acervo de documentos legais, tais como editais,
portarias e resoluções.
Redes sociais digitais (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin) As redes sociais digitais, ou mídias sociais, são sites na internet que, embora possuam
características e funcionalidades específicas que os tornam mais voltados para
determinados tipos de conteúdos, ou de públicos, permitem basicamente a publicação de
conteúdos em páginas e perfis pessoais, bem como o compartilhamento desses
conteúdos com bases de seguidores e a interação com outros usuários ou grupos de
usuários por meio de ações como "curtir" e "comentar". Pela sua popularidade e a forma
como vêm sendo apropriadas, permitindo um relacionamento mais direto entre
usuários/clientes/cidadãos e as organizações, bem como gerando conversações com
grande potencial de repercussão e relevância, as redes sociais têm assumido um papel
cada vez mais importante na comunicação pública. A UFT está presente oficialmente no
Facebook e no Linkedin, com páginas oficiais, no Twitter e no Instagram, com perfis
institucionais, e no YouTube, com um canal institucional. Em todas as redes, a
Universidade identifica-se como UFToficial.
Newsletter digital (em fase de projeto) -O projeto denewsletterdigital a ser
implantado na UFT consiste no envio de correspondências digitais periódicas para
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professores, técnicos administrativos, alunos e outros públicos estratégicos, como a
imprensa, com conteúdo segmentado e personalizado, incluindo notícias selecionadas
do Portal UFT e outras informações relevantes referentes à instituição, como links para
aprofundamento do conteúdos. Com isto, pretende-se atender, por um lado, a demanda
verificada entre a comunidade universitária, por meio de pesquisa, por conteúdos
institucionais (que atualmente são disponibilizados no site, mas dependem da ação do
usuário de ir até eles). Por outro lado, espera-se aproveitar o potencial, também
observado por meio de pesquisa, do e-mail institucional como forma de levar até os
públicos internos essas informações.
Revista institucional (em fase de projeto) -Juntamente com outros itens que
deverão compor o kit de divulgação institucional, a revista da UFT projetada pela
Dicom pretende reunir reportagens sobre a Universidade com o objetivo de apresentar a
Instituição a públicos externos de forma dinâmica e em perspectiva com a atualidade.
Além disso, pretende-se estabelecer esta publicação como um espaço destinado ao
registro, ao resgate e à valorização da memória institucional da UFT.
Peças gráficas e audiovisuais -A UFT vale-se de recursos gráficos - físicos
(impressos) ou digitais, e audiovisuais, tais como cartazes, folders, vídeos etc. para a
divulgação e o fortalecimento de sua marca, bem como para a difusão de mensagens
institucionais de interesse público, de forma a complementar informações e conteúdos
disponibilizados em outros meios e canais, primando pela transparência e acessibilidade
das informações.
TV institucional / Mídia digitalindoor(em fase de projeto/implantação)-O
projeto de mídia digitalindoor projetado pela Dicom/UFT consiste na instalação de
aparelhos de televisões em pontos estratégicos dos para a veiculação de notícias do
Portal UFT e outros conteúdos informativos exclusivamente desenvolvidos para a
programação de TV institucional.
TV Web(em fase de projeto) - consiste na consolidação do canal oficial da UFT
no YouTube como um espaço para a disponibilização de acervo de videoaulas, vídeos
institucionais, palestras e outros eventos realizados no âmbito da Universidade, com o
objetivo tanto de registro e memória institucional quanto de possibilitar um acesso
menos restrito a esses conteúdos.
Rádio UFT FM e rádio web– inaugurada em 29 de abril de 2016, a Rádio
educativa UFT FM, 96,9, tanto na frequência FM quanto acessível via internet, tem
como objetivo estabelecer-se como um canal educativo e de relacionamento entre a
14

Universidade e a comunidade em geral, tendo como foco a divulgação científica e
cultural.
Ouvidoria - é um instrumento voltado para promover a participação popular, a
transparência e a eficiência no Serviço Público, sendo um canal pelo qual o cidadão,
membro ou não da comunidade universitária, pode solicitar informações, fazer
perguntas e se manifestar sobre as ações da Instituição por meio de críticas, denúncias,
elogios, reclamações ou sugestões com mais acuidade em relação a outros canais de
atendimento (redes sociais, e-mail, telefone etc.).

1.7.1. OUVIDORIA

A ouvidoria é um instrumento voltado para promover a participação popular, a
transparência e a eficiência no Serviço Público. É o canal pelo qual o cidadão, membro
ou não da comunidade UFT, pode solicitar informações sobre a Universidade que por
ventura não estejam disponíveis, fazer perguntas e se manifestar sobre as ações da
instituição.
Compete à Ouvidoria receber, verificar procedência, trâmites, encaminhar as
demandas e demais contribuições que lhe forem dirigidas por membros da comunidade
interna ou externa, sobre os serviços oferecidos pela UFT.
As demandas recebidas pela Ouvidoria da UFT são agrupadas em cinco
categorias: elogio, reclamação, denúncia, informação e sugestão.
Atualmente os canais de acesso disponíveis ao cidadão para atendimento são o
e-mail, o formulário ou protocolo e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao
Cidadão.
Os resultados do atendimento às manifestações registradas na unidade de
Ouvidoria mais uma vez estão sendo disponibilizadas para que a comunidade possa
acompanhar o desempenho da Ouvidoria e para que provoquem contínua melhoria nos
serviços prestados pela instituição.
Criada pela resolução Consuni nº 20/2009, de 11 de dezembro de 2009, a
Ouvidoria Geral da Universidade Federal do Tocantins iniciou seus trabalhos em 22 de
outubro de 2010.
Conforme disposto em seu Regimento Interno, a Ouvidoria Geral da UFT,
vinculada à Reitoria, é um órgão de assessoramento administrativo no que concerne à
comunicação com a comunidade, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais.
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COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Por telefone: (63) 3232-8100
Por carta ou pessoalmente: Universidade Federal do Tocantins, prédio da
Reitoria.
Por e-mail: ouvidoria@uft.edu.br
A Página na Internet da Universidade dispõe das principais notícias da UFT,
atualizadas diariamente, ww1. uft.edu.br.
1.7.2. – Páginas e Redes Sociais

A Página na Internet da Universidade dispõe das principais notícias da UFT,
atualizadas diariamente.
O

acompanhamento

de

notícias

e

informações

sobre

os

principais

acontecimentos na instituição, pode ser feito pela pagina e também pelas demais redes.
COMO ACESSAR:
Página da UFT: http://ww1.uft.edu.br
Facebook: http://www.facebook.com/UFTOficial
Twitter: http://twitter.com/uftoficial
Instagram: http://www.instagram.com/UFTOficial
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Administração Superior da UFT é feita via órgãos deliberativos e órgãos
executivos. Os órgãos deliberativos são o Conselho Universitário (Consuni) órgão
deliberativo e normativo superior da Universidade destinado a traçar a política
universitária, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe),órgão
deliberativo e normativo superior da Universidade em matéria didático-científica e
cultural.
Os órgãos executivos são a Reitoria, Vice-Reitoria, sete Pró-reitorias,
Procuradoria Jurídica, Assessoria Especial Estratégica, Diretorias de Comunicação, de
Informática e de Assuntos Internacionais.
Além da Administração Superior, a Universidade estrutura-se por Campus
Universitários, que, por sua vez, estão agrupados em sete unidades.

2.1. ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

Como órgão deliberativo máximo, o Conselho Universitário é responsável pela
definição das diretrizes da política universitária, acompanhando sua execução e
avaliando os seus resultados. As principais competências desse órgão colegiado são de
exercer, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, a jurisdição superior da
Universidade em matéria de ensino, pesquisa, extensão e administração, bem como
julgar, em grau de recurso, os processos originários das câmaras.
Câmaras - Fazem parte da estrutura do Consepe as Câmaras de Planejamento, de
Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão, Cultura e Assuntos
Comunitários. É de competência das Câmaras proceder a estudos sobre assuntos
relacionados à sua área de atuação específica, oferecendo ao Conselho sugestões para
elaboração de normas que regulem e disciplinem a operacionalização das atividades.
Comissões Técnicas - Fazem parte da estruturação do Consuni, como órgãos
auxiliares, as Comissões Técnicas de Legislação e Normas; para Assuntos Estudantis;
de Integração Comunitária; e de Administração e Finanças. As comissões têm a função
de coletar, preparar e elaborar os elementos e dados informativos, indispensáveis às
deliberações do Conselho Universitário.
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2.2. ÓRGÃOS EXECUTIVOS

2.2.1. Reitoria
A Reitoria, órgão executivo máximo da Administração Superior da Universidade
Federal do Tocantins, executa a política universitária definida pelos órgãos
deliberativos. Compete à Reitoria planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar
todas as atividades da Universidade.

Reitor: Márcio Antônio da Silveira
PERFIL - Márcio da Silveira é professor Associado I da Fundação Universidade
Federal do Tocantins - Possui mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas pela
Universidade Federal de Lavras (1993) e doutorado em Agronomia (Fitotecnia) pela
Universidade Federal de Lavras (1995). Atuou como Pró-Reitor de Pesquisa e PósGraduação desde o início da UFT, no ano de 2004.
Trabalha há 20 anos com pesquisa no Estado do Tocantins. Tem experiência na
área de Agronomia, com ênfase em Melhoramento Vegetal. Pesquisa atualmente a
cultura da batata-doce como fonte de matéria prima para produção de etanol. Recebeu
em 2008 o Prêmio da Amazônia “Professor Samuel Benchimol” – Categoria Social, do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
COMO ACESSAR:
Endereço: Av. NS 15, ALCNO 14, bloco IV, 109 Norte, Palmas – TO.
CEP: 77001-090
Caixa Postal: 266 77001-090
Fone: (63) 3232- 8012 Fax: (63) 3232-8039
E-mail: reitor@uft.edu.br

2.2.2. Vice-Reitoria
Além das atribuições estatutárias e regimentais, o Vice-Reitor é o substituto do
Reitor nas suas faltas e impedimentos. Ele tem atribuições permanentes no âmbito da
Administração Superior da Universidade, definidas pelo Reitor, bem como atribuições
delegadas. Seu cargo é exercido em regime de dedicação exclusiva.
Vice-Reitor: Isabel Cristina Auler Pereira
COMO ACESSAR:
Por telefone: 3232-8109
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Por e-mail: vicereitoria@uft.edu.br

2.2.3. Gabinete do Reitor
O Gabinete é o órgão executivo que presta assessoria direta à Reitoria. Entre
suas atribuições, transmite determinações e recomendações do Reitor, no âmbito da
Universidade; presta assistência à Reitoria nos relacionamentos institucionais e
administrativos.
Chefe de Gabinete: Emerson Subtil Denicoli
COMO ACESSAR
Por telefone: 3232-8012
Por e-mail: chefiadegabinete@uft.edu.br

2.2.4. PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários – PROEX
Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAD
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis– PROEST
Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento– PROAP
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas-PROGDEP
2.2.4.1. Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
A Pró-Reitoria de Graduação coordena e acompanha a execução das ações
relativas à política de graduação da UFT, definida pelo Conselho Universitário, atuando
em eixos registro de toda a vida acadêmica dos estudantes (matrícula, ajustes, notas e
emissão dos diplomas).
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitora: Berenice Feitosa Aires
Por telefone: (63) 32328032
Por e-mail: prograd@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/prograd
Principais áreas subordinadas
Diretoria de Desenvolvimento da Graduação
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Diretora – Samara Queiroga Borges Gomes Costa
Telefone: (63) 3232-8128
E-mail: ddrg@uft.edu.br
Diretoria de Controle e Registro Acadêmico
Diretora – Daniela Borges do Nascimento
Telefone: (63) 3232-8186
E-mail: dirca@uft.edu.br
Diretoria de Programas Especiais em Educação
Diretora – Denise Capuzzo de Barros
Telefone: (63) 3232-8271
E-mail: dirpee@uft.edu.br
2.2.4.2. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem como funções incentivar a
pesquisa, através de execução de políticas definidas pelos conselhos superiores,
planejar, coordenar e supervisionar as atividades de pós-graduação.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitor: Waldecy Rodrigues
Por telefone: (63) 32328037
Por e-mail: propesq@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/propesq
Principais áreas subordinadas
Diretoria de Pós-Graduação
Diretora – Etiene Fabbrin Pires
Telefone: (63) 3232-8080
E-mail: dirpos@uft.edu.br
Diretoria de Pesquisa
Diretor – Wagner Rodrigues Silva
Telefone: (63) 3232-8101
E-mail: dirpesq@uft.edu.br
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2.2.4.3. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX
A Pró-Reitoria de Extensão tem por finalidade articular e apoiar a execução da
política de extensão da UFT, buscando uma integração mais efetiva da realidade social
com as atividades realizadas na Universidade.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitor: Abraham Damian Giraldo Zuninga
Por telefone: (63) 32328036
Por e-mail: proex@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proex
Principais áreas subordinadas
Diretoria de Cultura
Diretora– Sandra Rodrigues
Telefone: (63) 3232-8164
E-mail: cultura@uft.edu.br
Diretoria de Extensão
Diretor – Janete Klein
Telefone: (63) 3232-8063
E-mail: extensão@uft.edu.br
Diretoria de Projetos
Diretor – Diogenes Alencar Bolwerk
Telefone: (63) 3232-8064
E-mail: extensão@uft.edu.br

2.2.4.4. Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento - PROAP
A Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento compete auxiliar o reitor em suas
tarefas executivas na área de planejamento e avaliação institucional, de gestão
orçamentária.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitor: Eduardo Andreas Lemus Erasmo
Por telefone: (63) 32328123
Por e-mail: proap@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proap
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Principais áreas subordinadas
Diretoria de Avaliação
Diretora– Michelle Trombini Duarte
Telefone: (63) 3232-8168
E-mail: diretoria@uft.edu.br
Diretoria de Planejamento e Orçamento
Diretor – Weider Lopes
Telefone: (63) 3232-8242
E-mail: diplan@uft.edu.br

2.2.4.5. Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAD
A Pró-Reitoria de Administração e Finanças compete coordenar, fiscalizar,
supervisionar e dirigir as atividades administrativas, além de zelar pela execução
financeira e orçamentária. Além disso, a pró-reitoria executa a política de
desenvolvimento humano da Universidade.
COMO ACESSAR
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitor: Jaasiel Nascimento Lima
Por telefone: (63) 32328033
Por e-mail: proad@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proap
Principais áreas subordinadas
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Diretor– Rony de Aquino
Telefone: (63) 3232-8046
E-mail: dcf@uft.edu.br
Diretoria Administrativa
Diretora – Doriete Macedo Santos
Telefone: (63) 3232-8019
E-mail: dirad@uft.edu.br
2.2.4.6. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantins - PROEST
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantins compete à assistência ao estudante.
Nesta Pró-reitoria são elaboradas os projetos de apoio ao aluno da UFT, iniciativas que
visam a manutenção do aluno na Universidade.
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COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitora: Juscéia Aparecida Veiga Garbelini
Por telefone: (63) 32328211
Por e-mail: proest@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/est
Principais áreas subordinadas
Diretoria de Assuntos Estudantis
Diretora – Vanessa Teixeira Noleto
Telefone: (63) 3232-8210
E-mail: dae@uft.edu.br
Diretoria de Esportes
Diretor– Michele Lobo
Telefone: (63) 3232-8594
E-mail: uftesportes@uft.edu.br
Diretoria de Assuntos Comunitários
Diretora – Gisele de Almeida Tomarozzi
Telefone: (63) 3232-8322
E-mail: dac@uft.edu.br

2.2.4.7. Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGDEP
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas visa à promoção de um
ambiente de trabalho equilibrado e sustentável por meio da proposição e implementação
de políticas coordenadas e estratégicas integrando ações de formação, desenvolvimento
e valorização dos servidores, buscando o equilíbrio entre os objetivos individuais e da
instituição. Fomenta o desenvolvimento do servidor, visando à melhoria do desempenho
em suas funções e compromissos para com a Universidade, desenvolvendo sua
capacidade reflexiva e crítica, estimulando o exercício pleno de cidadania e o
consequente comprometimento com a missão da Instituição no contexto do ensino, da
pesquisa, da extensão e da administração.
COMO ACESSAR
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Pró – reitora: – Erica Lissandra Bertolossi Dantas
Por telefone: (63) 32328040
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Por e-mail: ddh@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/progdep
Principais áreas subordinadas
Diretoria de Gestão de Pessoas (DPG):
Diretora – Eudicléia da Silva Araújo
Telefone: (63) 3232-8074
E-mail: cop.dh@uft.edu.br
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Organizacional (DDP)
Diretora – Suely Pereira Lopes
Telefone: (63) 3232-8146
E-mail: treinamentodh@uft.edu.br
Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde (DQVT)
Diretora – Karla Barbosa Klein
Telefone: (63) 3232-8146
E-mail: siass@uft.edu.br
Assessoria e Auditoria Técnica Administrativa (AATA)
Assessor – Dilson Pereira dos Santos Júnior
Telefone: (63) 3232-8239
E-mail: aata.ddh@uft.edu.br
Assessoria de Gestão da Informação e Assentamento Funcional (AG-INFO)
Assessor – Edileusa Vieira dos Santos
Telefone: (63) 3232-8134
E-mail: dir.ddh@uft.edu.br

2.3. ÓRGÃOS COMPLEMENTARES

2.3.1. Prefeitura Universitária - PU
É o órgão executivo responsável por gerenciar, coordenar e fiscalizar os serviços
de vigilância, limpeza e paisagismo, bem como pela gestão dos serviços de ampliação,
conservação, recuperação e manutenção das instalações físicas no âmbito da
Universidade .
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
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Prefeito: Erich Collicchio
Por telefone: (63) 3232-8176
Por e-mail: pu_superintendencia@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/orgaoscomplementares
Principais áreas subordinadas
Superintendência Geral
Superintendente – João Batista Martins Teixeira
Telefone: (63) 3232-8031
E-mail: pu_superintendencia@uft.edu.br
Controle Interno Setorial
Responsável: Cirino Passos
Telefone: (63) 3232-8249
E-mail: pu_cis@uft.edu.br
Diretoria de Serviços Essenciais
Diretora – Romildo Belém da Silva
Telefone: (63) 3232-8132
E-mail: pu_dse@uft.edu.br
Diretoria de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente
Diretora – Monnalisa Valadares Marinho
Telefone: (63) 3232-8148
E-mail: pu_diurb@uft.edu.br
Diretoria de Engenharia e Infraestrutura
Diretor – Leandro Ramos Martins
Telefone: (63) 3232-8048
E-mail: pu_deinfra@uft.edu.br
Diretoria de Manutenção
Diretor – Murilo Marcolini
Telefone: (63) 3232-8030
E-mail: pu_diman@uft.edu.br
2.3.2. Diretoria de Comunicação - DICOM
Órgão de assessoria vinculado diretamente à Reitor a Diretoria de Comunicação
é responsável pela assessoria de imprensa e, auxilio aos setores da Universidade na
divulgação interna e externa de suas notícias.
COMO ACESSAR:
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Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Diretora: Marluce Zacariotti
Por telefone: (63) 3232-8167
Por e-mail: comunicacao@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/est

2.3.3. Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
Órgão de assessoria vinculado diretamente à Reitor e responsável pelo
planejamento e desenvolvimento de soluções tecnológicas para o funcionamento da
UFT.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Diretor: Juliano Rios
Por telefone: (63) 3232-8140
Por e-mail: dti@uft.edu.br
Pelo site: http://www.uft.edu.br

2.3.4. Diretoria de Tecnologias Educacionais - DTE
Unidade responsável pela Coordenação do sistema da Universidade Aberta do
Brasil (UAB) na Universidade, no desenvolvimento da modalidade de educação à
distância na Universidade em cursos de graduação, pós graduação e cursos de extensão
e aperfeiçoamento.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Diretor: Damião Rocha
Por telefone: (63) 3232-8568
Por e-mail: dte@uft.edu.br
Pelo site: http://www.uft.edu.br/dte/
2.3.5. Diretoria de Assuntos Internacionais - DAI
A Diretoria Assuntos

Internacionais atua na elaboração de acordos

internacionais mantidos pela UFT e na orientação de alunos e professores que buscam
oportunidades de intercâmbio acadêmico e estudos no exterior.
COMO ACESSAR:
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Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Diretor: Márcia Schneider
Por telefone: (63) 3232-8103
Por e-mail: dai@uft.edu.br
Pelo site: http:// http://www.uft.edu.br/dai/

2.3.6. Procuradoria Jurídica
A Procuradoria Jurídica existe para representar a universidade junto ao órgãos
competentes, bem como para orientar a instituição no cumprimento das determinações
da Advocacia Geral e do Tribunal de Contas da União.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Diretora: Marcelo Morais Fonseca
Por telefone: (63) 3232-8110
Por e-mail: procuradoria@uft.edu.br

2.3.7. Ouvidoria
A Ouvidoria é um instrumento voltado para promover a participação popular, a
transparência e a eficiência no Serviço Público. É o canal pelo qual você cidadão,
membro ou não da comunidade UFT, pode solicitar informações sobre a Universidade
que por ventura não estejam disponíveis, fazer perguntas e se manifestar sobre as ações
da instituição por meio de críticas, denúncias, elogios, reclamações ou sugestões.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Ouvidor: Valéria Gomes Momenté
Por telefone: (63) 3232-8100
Pessoalmente: Universidade Federal do Tocantins, prédio da Reitoria.
Por e-mail: ouvidoria@uft.edu.br
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2.3.8. Copese
A Comissão Permanente de Seleção (Copese) é o órgão responsável pelos
processos seletivos da UFT, como os Vestibulares e os concursos internos de seleção, e
também organiza processos seletivos externos para prefeituras e outras instituições.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Presidente: Sergio Donizete Ascêncio
Por telefone: (63) 3232-8545
Por e-mail: copese@uft.edu.br
Pelo site: http:// http://www.uft.edu.br/copese

2.3.9. Comissão Própria de Avaliação - CPA
Órgão de representação acadêmica e social permanente responsável pelo
processo de avaliação interna institucional da Universidade. Sua finalidade é
implementar o processo de autoavaliação (avaliação interna) em caráter institucional e
coordená-lo de acordo com as diretrizes, critérios e estratégias estabelecidas pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e em consonância com
as diretrizes internas, os princípios e critérios definidos pela Universidade, respeitando
as especificidades de suas atividades e sua missão institucional.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Presidente: Michelle Trombini Duarte
Por telefone: (63) 3232-8287
Por e-mail: cpa@uft.edu.br
Pelo site: http:// http://www.uft.edu.br/cpa/

2.3.10. Diretoria de Acessibilidade e Educação Inclusiva
Responsável por propor, coordenar e apoiar a execução da política institucional
de acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência na Universidade, sob a
ótica dos direitos humanos. Tem como objetivo a promoção da acessibilidade
arquitetônica, curricular, comunicacional, informacional, atitudinal e educação inclusiva
da UFT de forma a assegurar ações que garantam a inclusão e permanência qualificada
das pessoas com deficiência, em todas as dependências da Universidade Federal do
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Tocantins, pertencentes à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, conforme
normativa.
COMO ACESSAR:
Diretora: Nubia Santos
Por telefone: (63) 3232-8246
Por e-mail: acessibilidadeuft@uft.edu.br

2.3.11. Cerimonial
O Cerimonial é ligado diretamente ao gabinete do reitor e responsável pelas
solenidades concedidas pela UFT em diplomas, certificados, títulos, honrarias, e
outorga de grau. Cabe ainda ao cerimonial acompanhar o reitor ou seu representante em
suas visitas, recepções, solenidades e eventos que ele participe como convidado, interna
ou externamente, colaborando na organização desses acontecimentos - e, quando
solicitado, orientar e supervisionar os seminários, conferências e semanas acadêmicas,
entre outros eventos universitários, nos sete Campus.
COMO ACESSAR:
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h.
Chefe do Cerimonial: Luiz Sinésio Neto
Por telefone: (63) 3232-8070
Por e-mail: cerimonial@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/index.php/institucional/orgaos-complementares

2.3.12. Auditoria Interna
Criada em 27 de janeiro de 2006 por meio da Portaria nº 027, a Auditoria Interna
da Universidade Federal do Tocantins é um órgão de assessoramento vinculado
diretamente ao Gabinete do Reitor. Tem como finalidade básica, além do
assessoramento à alta administração e aos centros de custos, fortalecer a gestão e
racionalizar as ações de controle, prestando apoio aos órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal.
COMO ACESSAR:
Coordenadora: Karina Mosel Paixão
Por telefone: (63) 3232-8111
Por e-mail: audin@uft.edu.br
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Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/index.php/institucional/orgaos-complementares

2.4. Campus Universitários
2.4.1. – Campus de Araguaína
Localizado na região norte do Tocantins, a 400 km de Palmas, o município de
Araguaína possui pouco mais de 114 mil habitantes, destacando-se na pecuária e como
centro comercial dos municípios circunvizinhos. O campus oferece os cursos de
Matemática, Geografia, História, Letras, Medicina Veterinária e Zootecnia. Na área
tecnológica, são desenvolvidas pesquisas que contribuem com a área produtiva animal.
Também são desenvolvidos estudos sobre identidades locais.
Diretor: Prof. Dr. Luís Eduardo Bovolato – Mandato 2012-2016.
Perfil do Diretor: Luís Eduardo Bovolato, natural de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo, é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Mato
Grosso, especialista em ensino de Geociências pela Universidade de Campinas –
UNICAMP, mestre e doutor em Geografia pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP – Campus de
Presidente Prudente, tendo também o curso na modalidade MBA em Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/RJ.
COMO ACESSAR:
Centro de Ciências Integradas
Av. Paraguai, s/n – esquina com Rua Uxiramas
Setor Cimba
CEP: 77.814-970
Por telefone: (63) 2112-2201 / 2112-2202
Por e-mail: diraraguaina@uft.edu.br
Por e-mail: bovolato@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 2112 2210
2.4.2. – Campus de Palmas
O campus de Palmas é forte pela iniciação científica. Sua estrutura, composta
por muitas salas de aula, anfiteatros, uma grande biblioteca - além de um complexo
laboratorial extenso e com muitos equipamentos de ponta, permite o desenvolvimento
de novas tecnologias. O Campus de Palmas desenvolve projetos nas seguintes áreas:
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direitos humanos, novas tecnologias de alimentos, saneamento e desenvolvimento de
fontes de energias alternativas, dentre outros.
Diretor: Prof. Dr. Ana Lucia de Medeiros - Mandato 2015-2019.
Perfil da Diretora: Possui graduação em Ciências Econômicas pela
Universidade Federal da Paraíba (1997), mestrado em Economia pela Universidade
Federal da Paraíba (2001) e doutorado em Administração de Empresas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2013). Realizou estágio doutoral no ISCTE/IUL
em Lisboa - PT (2012). Foi pró-reitora de administração e Finanças da UFT
(2004/2009) e pró-reitora de avaliação e planejamento (2012 até abril de 2015).
Atualmente é diretora do Câmpus Universitário de Palmas e professora adjunto II - do
curso de ciências econômicas e do mestrado profissional em gestão de políticas públicas
da UFT -. É coordenadora da área temática: trabalho, organização e sociedade da
divisão dos Estudos Organizacionais da Anpad (Associação Nacional de Pós-Graduação
em Administração), parecerista de revistas científicas na área de ciências
administrativas, avaliadora da divisão de Estudos Organizacionais da Anpad. Tem
experiência na área de planejamento, avaliação, gestão e finanças em universidade
pública. Tem interesse nos seguintes temas de pesquisa: Estudos organizacionais na
perspectiva crítica - dignidade e cidadania organizacional - Gestão e financiamento da
educação com especial atenção para o ensino superior; Políticas Públicas e
desenvolvimento regional.
COMO ACESSAR:
Endereço: Av.: NS 15 ALC NO 14, 109 Norte
CEP: 77001-090
Fone: (63) 3232- 8020 ou 8022 Fax: (63) 3232-8020
E-mail: dirpalmas@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 3232-8192 / 8194
2.4.3. – Campus de Porto Nacional
Localizado na região central do estado a 66 Km da capital, Porto Nacional é um
dos municípios mais antigos do Estado, contando com uma população estimada em
49.146, conforme IBGE (2010). Desde o início do século XX, o município se destacou
como um grande centro religioso, educacional e cultural. Duas missões de padres
dominicanos franceses foram os responsáveis por esse processo, primeiro na educação e
catequização de homens, depois inovando, para a época, com a vinda de missionárias
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para educar as mulheres. O campus desenvolve pesquisas na área da educação indígena
e do meio ambiente, ligados aos quatro cursos oferecidos: Ciências Biológicas, Letras,
História e Geografia.
Diretora: Prof. Dr. George França dos Santos - Mandato 2015-2019.
Perfil do Diretor: Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas: Mídia e Conhecimento pela
mesma Universidade. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de
tecnologias educacionais, educação a distância e filosofia da educação. Foi Pró-reitor de
Graduação da Universidade do Tocantins (UNITINS) e Pró-reitor de Extensão e Cultura
da Universidade Federal do Tocantins (UFT).
COMO ACESSAR:
Endereço: R: 07 Qd. 15 s/nº Jardim dos Ipês – CEP: 77500-000
Fone: (63) 3363-0501 Fax: (63) 3363-0509
E-mail: dirportonacional@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 3363-0508
2.4.4. – Campus de Miracema

Primeira Capital do Estado, localizada a 80 Km de Palmas e com cerca de 25 mil
habitantes, o município possui como principais atividades econômicas a agricultura e a
pecuária, além do artesanato indígena. A principal linha de pesquisa é em prática
educativa.
Diretora: Profa. Dra.Vânia Maria de Araújo Passos – Mandato 2015-2019.
Perfil da Diretora: Natural de Salvador (BA) e vivendo no Tocantins desde
1991, Vânia Maria de Araújo Passos é formada em pedagogia e doutora em Educação,
foi professora da Unitins e ingressou na UFT em 2003, com a primeira turma de
professores concursados da Universidade. Na UFT, Vânia Maria foi coordenadora do
curso Normal Superior na fase de fusão com o curso de Pedagogia; participou de 2004 a
2007 da Comissão de Avaliação Institucional, da qual foi presidente; coordenou o curso
de pós-graduação em Orientação Educacional e o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (Pibid), e de abril de 2012 até abril de 2013 foi coordenadora
institucional do Pibid no Câmpus de Miracema.
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COMO ACESSAR:
Endereço: Av.: Lurdes Solino s/nº Setor Universitário – CEP: 77650-000
Fone: (63) 3366-8002 Fax: (63) 3366-8004
E-mail: dirmiracema@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 3366-8607
2.4.5. – Campus de Arraias
O município de Arraias localiza-se na região sudeste do Tocantins, há 450 km da
capital. O Câmpus Universitário de Arraias oferta os cursos de Licenciatura em
Matemática e Pedagogia em regime presencial; Licenciatura em Educação do Campo na
área de Códigos e Linguagens, com habilitação em Artes e Música, em regime de
alternância; Licenciatura em Pedagogia e Matemática pelo PARFOR; Bacharelado em
Administração Pública e Licenciatura em Biologia e Matemática, na modalidade
semipresencial (EaD/UAB). Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Matemática,
Educação Matemática, Educação do Campo – Práticas Pedagógicas (EaD), Gestão
Pública (EaD), Gestão Pública Municipal (EaD) e Política de Igualdade Racial no
Ambiente Escolar – UNIAFRO (EaD). Scticto Sensu o Programa de Mestrado
Profissional em Matemática (PROFMT). O Câmpus atende estudantes de diversos
municípios dos estados do Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, Bahia e Distrito Federal.
Diretor: Prof. Dr. Antonivaldo de Jesus – Mandato 2015-2019.
Perfil do Diretor: Possui Graduação em Geografia - Licenciatura Plena e
Bacharelado pela Universidade Católica Dom Bosco (1996), Mestrado em Ciências da
Engenharia Ambiental pela USP - Universidade de São Paulo (2000) e Doutorado em
Ciências no Programa de Ciências da Engenharia Ambiental pela USP - Universidade
de São Paulo (2013). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal do
Tocantins. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Impactos
Socioambientais, Recursos Hídricos e Educação, atuando principalmente nos seguintes
temas: Educação, Educação Ambiental, Território, Identidade e Cultura, Impactos
Socioambientais

Provocados

por

Grandes

Empreendimentos,

Aproveitamentos

Hidrelétricos e Bacia Hidrográfica.

COMO ACESSAR:
Endereço: Av. Universitária, Centro – CEP: 77330-000
Fone: (63) 3653-1531 Fax: (63) 3653-1531
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E-mail: dirarraias@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 3653-8886
2.4.6. – Campus de Tocantinópolis
Localizada no extremo norte do Estado, a 531 km da Capital, Tocantinópolis,
com população em torno de 23 mil habitantes, faz parte do Bico do Papagaio, região
abastecida por rios e terras férteis, que estimulam as atividades agropecuárias, sobretudo
a agricultura familiar. Observadas as características da região, o campus oferece os
cursos de graduação em Pedagogia e Ciências Sociais (licenciatura) e desenvolve
projetos nas áreas educacionais e de identidade cultural.
Diretora: Profa. Francisca Lopes– Mandato 2015-2019.
Perfil da Diretora: Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do
Tocantins (1995), mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (2003) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2012). É professora adjunto da Universidade
Federal do Tocantins, Campus de Tocantinópolis, atuando na área de Estudos da
Infância e Mídias.

COMO ACESSAR:
Endereço: Av.: Nossa Senhora de Fatima, 1588 – CEP: 77900-000
Fone: (63) 3471-6001 Fax: (63) 3471-6008
E-mail: dirtocantinopolis@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 34716003
2.4.7. – Campus de Gurupi

O campus de Gurupi constitui-se em um dos sete campi da Universidade Federal
do Tocantins localizado na região sul do estado, onde são oferecidos quatro cursos de
graduação presencial: Agronomia (nota 4 no ENADE 2011), Engenharia Florestal,
Química Ambiental e Engenharia de Bioprocessos e dois cursos na modalidade EAD:
Biologia e Química modalidade licenciaturas. Na pós graduação Stricto sensu são
oferecidos os cursos de Mestrado em Produção Vegetal (nota 4 pela CAPES), Mestrado
em Biotecnologia (nota 3 pela CAPES) e Doutorado em Produção Vegetal (nota 4 pela
CAPES), estes dois últimos iniciando suas primeiras turmas no primeiro semestre de
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2012. Os dados relativos ao ano de 2011 revelam uma população de 1.200 alunos, 62
professores concursados (95% Doutores) e 56 funcionários técnicos.
Diretor: Gil Rodrigues dos Santos Mandato - 2015-2019.
Perfil do Diretor: Nasceu em 1966, na cidade de Areia, Estado da Paraíba,
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba (1991),
mestrado em Fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa (1993) e doutorado em
Fitopatologia pela Universidade de Brasília (2005). Atualmente é professor Associado
da Universidade Federal do Tocantins. Tem experiência na área de Agronomia, com
ênfase em Fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Produção
Sustentável de Plantas, Epidemiologia e Manejo Integrado de Doenças do arroz
irrigado, melancia e melão. Recebeu pela CAPES, "Menção Honrosa" no concurso
nacional "Prêmio Capes de Teses", no ano de 2006, com o trabalho de sua tese de
doutorado " Biologia, Epidemiologia e Manejo do Crestamento Gomoso do Caule da
Melancia, causado por Didymella bryoniae". Em 2015, Recebeu pela UFT o Prêmio
Hilton Japiassu de excelência em Pesquisa-categoria Pesquisador Sênior, Em 2015,
recebeu "Moções de Aplausos" pela Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins
pelo reconhecimento das contribuições de pesquisas no estado do Tocantins. No período
de junho de 2006 a julho de 2014 coordenou o Programa de Pós-Graduação em
Produção Vegetal da UFT, iniciando com o curso de mestrado, conceito 4 e
posteriormente aprovando junto à CAPES, o doutorado em Produção Vegetal. É
professor permanente dos programas de Pós-graduação em Produção Vegetal, Ciências
Florestais e Ambientais e Agroenergia. É membro do Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão e da Câmara de Pesquisa e Pós graduação da UFT, desde 2006. É bolsista em
produtividade do CNPq, desde outubro de 2009.

COMO ACESSAR:
Endereço: Rua Padejós, L 7 Chácara 69/72 Zona Rural Cx Postal 66
CEP: 77402-970
Fone: (63) 3311-3500 Fax: (63) 3311-3501
E-mail: dirgurupi@uft.edu.br
Secretaria Acadêmica: (63) 3311-3510
3. SERVIÇOS OFERECIDOS
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Além da graduação, a UFT oferece cursos de especialização, mestrado,
doutorado, cursos de extensão e organiza diversos eventos. As bibliotecas da UFT estão
disponíveis para empréstimos de livros para toda a comunidade interna da universidade
e apenas para consulta para toda comunidade externa. Paralelamente a esses serviços, a
UFT é responsável pelo registro de diplomas e certificados de diversas instituições de
ensino superior do Estado do Tocantins.
3.1. – Ensino de Graduação

As atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidas nas modalidades abaixo,
seguindo a seguinte ordem de prioridades:
I - presencial – entendida como atividade desenvolvida por meio de contato direto entre
docentes e discentes em ambiente específico;
II - semipresencial – entendida como atividade desenvolvida por meio de contato direto,
bem como aquela intermediada por mídias específicas;
III - tutorial – entendida como atividade desenvolvida a distância, com o uso de mídias
específicas.
As modalidades semi-presencial e tutorial serão objeto de aprovação do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).
Os Cursos de Educação a Distância (EAD) são ofertados pela UFT através do
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e exigem encontros presenciais, que
deverão ocorrer em cada uma das cidades-sede dos polos de EAD. O futuro aluno deve,
portanto, ter como certa a necessidade de acesso a encontros presenciais que serão
realizados no pólo de EAD de sua escolha, a ser indicado quando da inscrição. Assim
sendo, o candidato deverá ter em mente, quando da inscrição, a distância espacial e
temporal que separa seu domicílio da cidade-pólo por ele escolhido. O Certificado de
Conclusão de um curso de EAD oferecido pela UFT é válido em todo o território
nacional e os alunos dessa modalidade são estudantes regularmente matriculados na
Universidade e, por isso, gozam dos mesmos direitos e deveres atribuídos aos alunos
dos seus cursos presenciais.
A UFT oferece na modalidade a distância nos 5 cursos de graduação a distância,
ofertou ainda vagas em 5 cursos de pós-graduação para os polos distribuídos em todo o
Estado. A lista dos cursos disponíveis encontra-se divulgada no site abaixo:
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COMO ACESSAR:
Responsável: a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) é a responsável pelos
Cursos de Graduação presenciais da UFT
Telefone (63) 3232-8225
E-mail:prograd@uft.edu.br.
Site: http://ww1.uft.edu.br/index.php/ensino/graduacao
Responsável: a Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE) é a responsável
pelos Cursos a distância da UFT.
Telefone (63) 3232-80-45
E-mail: dte@uft.edu.br.
Site: www.uft.edu.br/dte
3.1.1. – Formas de Ingresso na Graduação
3.1.1.1. Sisu/Enem
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado gerenciado
pelo Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior
oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem).
A Universidade Federal do Tocantins (UFT) utiliza o Enem/Sisu como forma de
ingresso nos cursos de graduação desde o primeiro semestre de 2010 (Vestibular
2010/1), quando foram ofertadas 25% das vagas de cada curso por meio deste sistema
(totalizando 402).
Em 2015, o Enem/Sisu passou a ser adotado na UFT como único sistema de
seleção para 100% das vagas (1.775) de 47 cursos, nos sete câmpus da instituição.
Somente nos cursos de Educação do Campo dos câmpus de Arraias e Tocantinópolis
(120 vagas cada), e para o novo curso de Letras-Libras em Porto Nacional (40 vagas), a
forma de ingresso ainda se mantém por meio de Vestibular específico.
Parte das vagas disponibilizadas na UFT é reservada a quilombolas, indígenas e
a candidatos que se enquadram na Lei 12.711/2012 - que prevê cotas para estudantes
oriundos de escolas públicas, de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. A quantidade
de vagas ofertada pela UFT no Sisu, por curso e modalidade, pode ser consultada no
link: http://ww1.uft.edu.br/index.php/ensino/graduacao/sisu-enem
COMO ACESSAR:
Responsável: Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)
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Telefone (63) 3232-8225
E-mail:sisu@uft.edu.br.
Site: www.uft.edu.br/sisu.

3.1.1.2. Processo Seletivo EaD
Para os candidatos aos cursos a distância (EaD) são realizados processos
seletivos específicos abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou
estudos equivalentes. O processo é realizado pela Diretoria de Tecnologias
Educacionais
COMO ACESSAR:
Responsável: Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE).
Telefone (63) 3232-8045
E-mail: dte@uft.edu.br.
Site: www.uft.edu.br/dte

3.1.1.3. Extravestibular
É o processo seletivo destinado à transferência de candidatos de outros cursos ou
outras Instituições de Ensino Superior e ao ingresso de portadores de diploma de Nível
Superior para realizar novo curso.
3.1.1.4. Transferência Interna e Externa
Segundo os Arts. 34 a 43 do Regimento Acadêmico da UFT, será facultada ao
acadêmico a transferência interna de um curso de graduação para outro, bem como a
troca de turno, no âmbito da UFT, mediante processo seletivo. Essa transferência
interna entre cursos será concedida uma única vez, observadas as condições do edital
específico.
3.1.1.5. Reingresso
É a forma de ingresso de ex-acadêmicos que perderam o vínculo com a
Universidade.
3.1.1.5. Portador de diploma
Portadores de diploma de nível superior, independente de concurso vestibular,
concedido mediante processo seletivo, divulgado por meio de edital.
O acadêmico admitido em uma das formas de retorno estará sujeito a possíveis
adaptações curriculares ou regimentais no período em que a matrícula tiver sido
cancelada.
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COMO ACESSAR:
Responsável: A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) é a responsável pelos
processos de transferência, Reingresso e ingresso para Portadores de diploma.
Telefone (63) 3232-8225
E-mail: prograd@uft.edu.br.
Site: Site: http://ww1.uft.edu.br/index.php/ensino/graduacao

3.1.1.5. Parfor
Para ingressar no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica (Parfor), o professor deve se inscrever nos cursos por meio da Plataforma Paulo
Freire, desenvolvida pelo MEC, onde também terá seu currículo cadastrado e
atualizado.
A partir da pré-inscrição dos professores e da oferta de formação pelas IES
publicas, as secretarias estaduais e municipais de educação terão na Plataforma Freire
um instrumento de planejamento estratégico capaz de adequar a oferta das IES públicas
à demanda dos professores e às necessidades reais das escolas de suas redes. As préinscrições são submetidas pelas secretarias estaduais e municipais às IES públicas, que
procederão a inscrição dos professores nos cursos oferecidos.
O processo de seleção na UFT ocorre por meio de edital direcionado aos
candidatos inscritos e validados na Plataforma Freire para os cursos de graduação
oferecidos exclusivamente para o programa. A classificação é determinada por sorteio
público dos candidatos validados, quando as vagas forem inferiores ao número de
candidatos, até que sejam ocupadas todas as vagas ofertadas.
O candidato validado que não for contemplado no número de vagas ofertado no
semestre indicado, a critério dos recursos disponibilizados na Plataforma Freire,
permanece cadastrado para a próxima oferta do curso.
COMO ACESSAR:
Responsável: A Pró-Reitoria de Graduação
Telefone (63) 3232-8225
E-mail: prograd@uft.edu.br.
Site: www.uft.edu.br/parfor.
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3.1.1.6. Aluno Especial
O ingresso na UFT de acadêmicos em disciplinas isoladas (Aluno Especial)
ocorre após o processo de matrícula dos acadêmicos regulares, sem constituir vínculo
com qualquer curso de graduação da Instituição.
Esta forma de ingresso é permitida aos portadores de diploma de curso superior,
acadêmicos regulares de outros câmpus da UFT e de outras Instituições de Ensino
Superior, e a acadêmicos que concluíram o Ensino Médio, respeitada a existência de
vagas, a obtenção de parecer favorável do Colegiado de Curso, e as disposições
divulgadas por meio de edital.
COMO ACESSAR:
Responsável Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)
Telefone (63) 3232-8225
E-mail: prograd@uft.edu.br.
Site: http://ww1.uft.edu.br/index.php/ensino/graduacao
3.1.1.6. Aluno Estrangeiro
O ingresso de alunos estrangeiros na UFT se dá por meio do Programa de
Estudante Convênio–Graduação (PEC-G) e outros convênios com diversos países.
COMO ACESSAR:
Responsável: Diretoria de Assuntos Internacionais (DAI)
Telefone (63) 3232-8103/ 80-78
E-mail: dai@uft.edu.br.
Site: www.uft.edu.br/dai.
3.1.2. – Portal do Aluno

O Portal da UFT é o principal canal de comunicação entre a instituição e a
Sociedade. Nele está contido o Portal do Aluno, que possui todas as regras e fluxos
acadêmicos que a instituição se norteia, bem como as informações acadêmicas que são
atualizadas diariamente de acordo com a necessidade de comunicação de prazos,
oportunidades, notificações, obrigações, etc.
O acadêmico deverá consultar essa importante ferramenta de comunicação. A
senha de acesso a esse portal é cadastrada a partir de sua primeira matricula na UFT.
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No portal do aluno estão disponíveis documentos institucionais de fundamental
importância aos alunos, tais como: Fluxo de processos acadêmicos, regimento interno
da UFT, calendário acadêmico, instruções para renovação de matrícula, entre outros.
Os principais serviços disponíveis no Portal do Aluno são os que seguem:

3.1.2.1. Matrícula
A primeira matricula é presencial. O aluno precisa comparecer á secretaria
acadêmica nos prazos estabelecidos, para a entrega e conferencia da documentação,
além de ser necessário fornecer informações que completem seu cadastro, se inteirar das
disciplinas a serem cursadas e cadastrar a senha de acesso ao portal do aluno.
A Renovação da matricula será a cada semestre letivo, por meio do portal do
aluno, cabendo a Coordenação do Curso o acompanhamento do processo.

3.1.2.1. Trancamento de Matrícula
De acordo com o Regimento Acadêmico da Universidade (art.69 a 72), o
acadêmico poderá efetuar o trancamento de matricula, desde que solicitado dentro dos
prazos do calendário acadêmico. O trancamento total de matricula permite o
afastamento do aluno da Universidade sem prejuízo no prazo de integralização
curricular, porém é permitido apenas por um ano (02 semestres letivos), podendo ser
prorrogado por igual período, mediante justificativa e análise da Coordenação do
Campus. Sendo vedado o trancamento total de matricula no semestre de ingresso ou
reingresso nos cursos de graduação.

3.1.2.1. Trancamento Parcial
O trancamento de disciplinas ou atividades acadêmicas pode ser realizado desde
que obedecido os prazos do calendário acadêmico. Para tanto, o acadêmico deverá
observar o período máximo de integralização curricular de sue curso.
3.1.2.1. Cancelamento de Matrícula
O aluno da UFT poderá ter sua matricula cancelada, com o seu desvinculamento
do curso em que estiver matriculado, quando incorrer nos seguintes casos:


Deixar de renovar sua matrícula por dois semestres, consecutivos ou não;



Ser reprovado em todas as disciplinas em dois semestres, consecutivos ou



Ser reprovado em todas as disciplinas do primeiro período.

não;
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3.1.2. – Cursos Oferecidos
Cada curso de Graduação tem uma estrutura de apoio ao acadêmica e a
comunidade e geral, formada pela Coordenação do Curso e pelo Colegiado.
O colegiado é formado por professores e por representantes dos alunos e
técnicos, sua função é cuidar das questões sobre a didática do curso. O Colegiado
constrói o currículo do curso, formula as ementas e define os créditos e pré-requisitos
necessários para que o curso exista.
O Coordenador do Curso é o professor que orienta e acompanha todos os alunos
do curso, desde o ingresso na UFT até a formatura. Cabe a ele coordenar as atividades
acadêmicas e de pesquisa, e supervisionar processos como matricula, trancamento,
distribuição de disciplinas.

Curso de Graduação

Telefone
Campus de Araguaína
Licenciatura

Matemática
Física
Química
Geografia
História
Letras
Biologia

(63)2112-2227
(63)2112-2246
(63)2112-2247
(63)2112-2220
(63)2112-2221
(63)2112-2263
(63)2112-2248

Medicina Veterinária
Zootecnia
História

(63)2112-2117
(63)2112-2107
(63)2112-2221

E-mail

matarag@uft.edu.br
cnatarag@uft.edu.br
cnatarag@uft.edu.br
geoarag@uft.edu.br
histarag@uft.edu.br
letrasarag@uft.edu.br
cnatarag@uft.edu.br

Bacharelado
medvetarag@uft.edu.br
zooarag@uft.edu.br
histarag@uft.edu.br

Tecnologia
Gestão de Cooperativas
Gestão de Turismo
Logística

(63)2112-2250
(63)2112-2249
(63)2112-2251

gestaoarag@uft.edu.br
gestaoarag@uft.edu.br
gestaoarag@uft.edu.br

Campus de Arraias
Licenciatura
Matemática
Pedagogia
Educação no Campo

(63)3653-8882
(63)3653-8884
(63)3653-8836

matarraias@uft.edu.br
pedarraias@uft.edu.br
dirarraias@uft.edu.br

Campus de Gurupi
Bacharelado
Agronomia
Engenharia Florestal
Engenharia de Bioprocessos
Química Ambiental

(63)3311-3502
(63)3311-3518
(63)3311-3569
(63)3311-3517

agronomia@uft.edu.br
engflorestal@uft.edu.br
catecnologica@uft.edu.br
catecnologica@uft.edu.br

Campus de Miracema
Licenciatura
Pedagogia

(63) 3366-8603

pedmira@uft.edu.br
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Educação Física

(63)3366-8602

Serviço Social
Psicologia

(63) 3366-8639
(63) 3366-8603

Bacharelado
ssocial@uft.edu.br
psicologia.miracema@uft.edu.br

Campus de Palmas
Licenciatura
Artes
Pedagogia
Filosofia

(63)3232-8221
(63)3232-8096
(63)3232-8221

artes@uft.edu.br
pedpalmas@uft.edu.br
filosofiaearte@uft.edu.br

Bacharelado
Administração
Arquitetura
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciências Econômicas
Comunicação Social
Direito
Engenharia Ambiental
Engenharia de Alimentos
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Enfermagem
Nutrição
Medicina

(63)3232-8090
(63)3232-8094
(63)3232-8097
(63)3232-8027
(63)3232-8026
(63) 3232-8025
(63)3232-8024
(63)3232-8021
(63)3232-8095
(63)3232-8219
(63)3232-8219
(63)3232-8200
(63)3232-8200
(63)3232-8158

admpalmas@uft.edu.br
arqpalmas@uft.edu.br
contpalmas@uft.edu.br
comppalmas@uft.edu.br
ecopalmas@uft.edu.br
csocialpalmas@uft.edu.br
direitopalmas@uft.edu.br
engambientalpalmas@uft.edu.br
engalimentospalmas@uft.edu.br
coordengec@uft.edu.br
coordengec@uft.edu.br
enfermagem@uft.edu.br
nutricao@uft.edu.br
medicina@uft.edu.br

Campus de Porto Nacional
Licenciatura
Ciências Biológicas
Geografia
História
Letras

(63)3363-0503
(63)3363-0504
(63)3363-0505
(63)3363-0506

cbioporto@uft.edu.br
geoporto@uft.edu.br
histporto@uft.edu.br
letrasporto@uft.edu.br

Bacharelado
Ciências Biológicas
Geografia
Ciências Sociais
Relações Internacionais

(63)3363-0503
(63)3363-0504
(63)3363(63)3363-

cbioporto@uft.edu.br
geoporto@uft.edu.br

Campus de Tocantinópolis
Licenciatura
Pedagogia
Ciências Sociais
Educação do Campo
Educação Física

(63)3471-6005
(63)3471-6006

pedtoc@uft.edu.br
cienciassociais@uft.edu.br

Educação á Distância

Cursos
Alvorada
Ananás

Pólo
Gestão Pública
Gestão Pública Municipal
Administração Pública
Biologia

Nível de Ensino
Pós-Graduação Latu Sensu
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Licenciatura)
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Araguacema
Araguaína
Araguatins
Arraias

Cristalândia

Dianópolis
Guaraí

Mateiros
Nova Olinda
Palmas

Pedro Afonso
Porto Nacional
Taguatinga

Física
Gestão Pública Municipal
Administração Pública
Administração Pública
Biologia
Gestão em Saúde
Gestão Publica Municipal
Administração Pública
Biologia
Gestão Pública
Gestão Pública Municipal
Biologia
Física
Química
Administração Pública
Biologia
Administração Pública
Gestão Pública
Administração Pública
Biologia
Física
Gestão em Saúde
Gestão Pública
Química
Gestão em Saúde
Administração Pública
Física
Gestão em Saúde
Química
Administração Pública
Biologia
Química
Administração Pública
Gestão Pública
Gestão Pública Municipal

Graduação (Licenciatura)
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Bacharelado)
Pós-Graduação Latu Sensu
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Licenciatura)
Pós-Graduação Latu Sensu
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Licenciatura)
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Licenciatura)
Pós-Graduação Latu Sensu
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Licenciatura)
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Licenciatura)
Pós-Graduação Latu Sensu
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Bacharelado)
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Licenciatura)
Graduação (Bacharelado)
Pós-Graduação Latu Sensu
Pós-Graduação Latu Sensu

PARFOR

Cursos
Geografia
História
Letras
Matemática
Pedagogia

Campus

Araguaína
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Matemática
Pedagogia
Biologia
Geografia
Matemática
Pedagogia
Educação Física
História
Artes
Pedagogia
Matemática
Informática
Ciências Biológicas
Geografia
História
Letras
Pedagogia

Arraias
Gurupi

Miracema

Palmas

Porto Nacional
Tocantinópolis

3.1.4 – Guia do Aluno

Elaborado com a finalidade de oferecer as informações essenciais sobre o
funcionamento desta Universidade, sobre as normas e critérios de avaliação das
atividades acadêmicas, programas de apoio aos estudantes, estrutura física e operacional
da UFT e a localização dos câmpus universitários. Também, por meio deste Guia,
você vai conhecer os seus direitos e deveres dentro da Universidade e, esclarecer as
principais dúvidas.
SAIBA MAIS:
http://download.uft.edu.br/?d=5df8506a-c3c4-43e5-aa52-16436ba0d21f:Guia
%20do%20Estudante.pdf
3.1.5. – Assistência Estudantil

Promover ações de incentivo à permanência acadêmica, por meio da
participação e articulação com as demandas estudantis, viabilizando ações que
possibilitem ao estudante maior integração, bem-estar e um melhor desenvolvimento
acadêmico é também objetivo da UFT, apoiando o estudante nas suas diversas
demandas, promovendo a sua interação no meio acadêmico e viabilizando tal
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permanência, através de ações efetivas nas áreas social, cultural e desportiva.
Informações podem ser encontradas no site:
http://ww1.uft.edu.br/index.php/institucional/pro-reitorias/proest
3.2. – Pós-Graduação

A UFT vem se constituindo em uma ilha de excelência acadêmica e científica na
região Norte do Brasil e no estado do Tocantins. Esta realidade se transforma a partir da
dedicação e trabalho competente de docentes, técnicos e estudantes. Deste modo, apesar
dos percalços da educação brasileira, a pós-graduação stricto sensu nas IFES constituise em um fator de evolução com paralelo em poucos países.
Da implantação aos dias de hoje, a UFT expandiu a oferta de vagas em cursos de
pós-graduação stricto sensu na ordem de dez vezes mais do contingente inicial. Uma
oportunidade que trouxe contíguo a este crescimento vegetativo a expansão da pesquisa.
Por sua vez, provocou o incremento na instalação da estrutura física e das instalações
laboratoriais. Enfim, a instalação de uma dinâmica acadêmica e intelectual pautada pelo
desenvolvimento humano das populações locais e regionais.
A UFT já implementou 90 (noventa) cursos de pós-graduação Lato Sensu,
considerando os aprovados e os em desenvolvimento. Na atualidade existem 44
(quarenta e quatro) cursos em vigor. Esta é uma demonstração direta da oferta de
atividades demandadas pela sociedade e pelo mercado profissional. Ao mesmo tempo
que são atividades de pós-graduação lato sensu prestam-se como extensão do ensino
acadêmico. Ademais, é uma ação motivadora para pessoas com interesse em participar
futuramente da pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado)
SAIBA MAIS: ww1.uft.edu.br/ ensino/pós-graduação
3.2.1. – Cursos Oferecidos

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em funcionamento.

CURSOS EM FUNCIONAMENTO
NOME DO CURSO
01 MBA em Markenting Estratégico

CAMPUS
Palmas
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02 MBA em Perícia Auditoria e Gestão Ambiental

Palmas

03 Gerontologia: a inserção do velho no mundo contemporâneo Palmas
04 MBA Gestão de Pessoas

Palmas

05 MBA Gestão Pública e Sociedade

Palmas

06 Direito e Processo Administrativo

Palmas

07 MBA Gestão Empresarial

Palmas

08 MBA em Agronegócio

Palmas

09 MBA em Controladoria e Planejamento Tributário

Palmas

10 Direito Eleitoral e Processual Eleitoral

Palmas

11 Ciências Criminais

Palmas

12 Gestão Empreendedora, Sustentabilidade e Inovação em Palmas
Cooperativas
13 MBA em Liderança e Formação de Gestores

Palmas

14 Direito e Processo do Trabalho

Palmas

15 Direito e Processo Constitucional

Palmas

16 MBA em Gerenciamento de Projetos

Palmas

17 Saneamento Ambiental

Palmas

18 MBA em Gestão Financeira e Orçamentária

Palmas

19 Ética e Ensino de Filosofia na Educação Básica

Palmas

20 Educação Infantil

Miracema

21 Culturas e História dos Povos Indígenas

Miracema

22 Segurança Pública

Araguaína

23 Educação Matemática

Araguaína

24 Produção de Ruminantes

Araguaína

25 MBA em Gestão Empresarial

Araguaína

26 Sanidade Animal

Araguaína

27 MBA em Logística e Marketing no Varejo

Araguaína

28 MBA em Engenharia de Produção e Operações Logística

Araguaína

29 MBA em Gestão de Pessoas e Coaching

Araguaína

30 MBA Executivo em Logística e Produção Sustentável

Araguaína

31 Segurança Viária Urbana
32 Educação Matemática

Arraias

33 Educação: Gestão Escolar e Temas Contemporâneos

Arraias

34 Educação Matemática

Arraias

35 Educação do Campo – Práticas Pedagógicas

Arraias

36 Gestão Pública Municipal(EAD)

Diversos

37 Gestão em Saúde(EAD)

Diversos

38 Coordenação Pedagógica

Diversos
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39 História e Cultura Afro-Brasileira
40 Educação e Direitos Humanos
41 Gênero e Diversidade nas Escolas
42 Educação Ambiental com ênfase em espaços educadores
sustentáveis
43 Educação de Jovens e Adultos na Diversidade
44 Coordenação Pedagógica
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
CURSOS EM FUNCIONAMENTO
NOME DO CURSO
01 Programa de Mestrado Profissional em Letras - ProfLetras

CAMPUS
Araguaína

02 Programa de Mestrado Profissional em Matemática - ProfMat

Arraias

03 Programa de Mestrado Profissional em Matemática - ProfMat

Palmas

04 Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA

Palmas

05 Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Gurupi
Legal - Bionorte

06 Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - PPGB

Gurupi

07 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat

Araguaína

08 Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - Palmas
PPGCTA

09 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS

Palmas

10 Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb

Palmas

11 Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - PPGCFA Gurupi
12 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR

Palmas

13 Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE

Porto

14 Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE

Palmas

15 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA

Palmas

16 Programa de Pós-Graduação em Ensino de História - ProfHistória

Porto

17 Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território - PPGCult

Palmas

18 Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG

Porto

19 Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol

Palmas

20 Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGLetras/CPN

Porto

21 Programa de Pós-Graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura - PPGL Araguaína
22 Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - Palmas
PPGMCS

23 Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos - Palmas
PPGPJDH

24 Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV

Gurupi

25 Programa de Pós-Graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Araguaína
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Trópicos - PPGSaspt

3.3. – Atividades de Extensão

A extensão universitária, na Universidade Federal do Tocantins, está alinhada às
diretrizes nacionais de extensão, e tem como missão proporcionar condições para
realização das atividades de extensão como um processo educativo, intervindo na
realidade com o compromisso de desenvolvimento sociocultural da comunidade.
A UFT oferece cursos, coordena programas, elabora projetos e realiza diversos
eventos de extensão em todas as áreas do conhecimento, voltadas à comunidade em
geral.
Para que se tenha uma visão mais abrangente dos trabalhos desenvolvidos
elencam-se, a seguir, o resumo das principais atividades.
Centro de Línguas
O Centro de Línguas é um Projeto de Extensão da Universidade Federal do
Tocantins que oferece à comunidade acadêmica, bem com à comunidade externa cursos
de Proficiência em

Língua Estrangeira, com valor acessível e de alto padrão.

Atualmente são oferecidos os cursos de Língua Inglesa, Francesa, Espanhola e Italiana.
Também são oferecidos cursos Instrumentais que visam preparar os alunos para o
ingresso a Mestrados e Doutorados. E ainda: preparatórios para os Exames
Internacionais como IELTS, TOEFL, FIRST e CAE, que são exigidos na maior parte
dos programas de mobilidade acadêmica internacional. O resultado do Projeto do
Centro de Idiomas da UFT é o incentivo ao estudo de um segundo idioma, preparando
nossos alunos para o mercado de trabalho, proporcionando aos mesmos, uma
participação de sucesso nos Programas Internacionais disponibilizados por nossa
universidade.
COMO ACESSAR
Coordenadora Thelma Silva Rodrigues Lage
Telefone: 3232-8189
Email:centrodeidiomas@uft.edu.br

UMA (Universidade da Maturidade)
O Programa UMA (Universidade da Maturidade) é uma proposta pedagógica,
voltada à melhoria da qualidade de vida da pessoa adulta e dos idosos, e visa à
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integração dos mesmos com os alunos de graduação, identificando o papel e a
responsabilidade da Universidade em relação às pessoas de terceira idade. Afinal, a
Universidade está adequada e capacitada para responder às necessidades específicas de
pessoas acima de 45 anos (atividades físicas, culturais e sociais).
Este programa é uma alternativa para as pessoas adultas que a sociedade
brasileira exclui, numa fase da vida em que detém experiência acumulada e sabedoria .
É um espaço de convivência social de aquisição de novos conhecimentos voltados para
o envelhecer sadio e digno e, sobretudo, na tomada de consciência da importância de
participação do idoso na sociedade enquanto sujeito histórico.
COMO ACESSAR:
Coordenador: Neila Barbosa Osório
Projeto Pólo Palmas – Coordenador: Neila Barbosa Osório
Projeto Pólo Tocantinópolis – Coordenador: Fabíola Andrade Pereira
Projeto Pólo Gurupi – Coordenador: Keile Aparecida Beraldo Magalhães
Telefone: 3232-8254
Email: uma@uft.edu.br

Padu (Programa de Acesso Democrático à Universidade)
O PADU (Programa de Acesso Democrático à Universidade) é um cursinho prévestibular. Seu objetivo é atender alunos egressos de escolas públicas em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. A proposta se baseia no princípio da responsabilidade
social e preocupação com a igualdade de acesso e de oportunidade para minimizar as
consequências de um processo histórico de exclusão social, que afasta os menos
favorecidos da Universidade Pública. O cursinho tem duração de um semestre,
aproximadamente com quatro horas de aulas diárias semanais, de segunda-feira a
sábado.
COMO ACESSAR:
Projeto PADU PALMAS – Coordenador: Elson Santos Silva Carvalho
Projeto PADU TAQUARALTO – Coordenador: Glêndara Aparecida de Souza
Martins
Projeto PADU GURUPI – Coordenador: Francisco Satuf Rezende
Projeto CAPETINS/PADU PORTO NACIONAL – Coordenador: Benvinda
Barros Dourado
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A Coordenação Geral do Programa PADU está sob responsabilidade da Profª.
Maria Sortênia Alves Guimarães.
Entre em Contato com a PROEX
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Por telefone: (63) 32328036
Por e-mail: proex@uft.edu.br
Site: http://www.uft.edu.br/padu/index.php?option=com_content&view=frontpa
ge&Itemid=20
Projeto AME – Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo
O projeto tem como objetivo geral promover o aleitamento materno exclusivo
através da educação popular em saúde na tentativa de aumentar a adesão ao aleitamento
materno e contribuir na construção do saber durante o processo de relacionamento
interpessoal entre acadêmicos e comunidade. Para o alcance desse objetivo são
realizadas oficinas e capacitações dos acadêmicos para que estes construam formas de
desenvolver ações educativas construtivistas com grupos de gestantes, puérperas,
nutrizes com suas crianças de zero a seis meses de vida. As intervenções ocorrem em
unidades de saúde da família, previamente selecionadas, após acordo com autoridades
locais para a realização das ações. O projeto é desenvolvido em unidades de saúde onde
atuam a Estratégia Saúde da Família e em Centro de Assistência Social, em Palmas,
Tocantins.
COMO ACESSAR:
Responsável: Kelly Cristina Gomes Alves
Entre em Contato com a PROEX
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Por telefone: (63) 32328036
Por e-mail: proex@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proex
Ambulatório de Bariátrica – AMBBAR:
O objetivo deste projeto é promover atendimento nutricional a nível
ambulatorial a todos os pacientes que fizeram ou que farão cirurgia bariátrica. A
principio, a ideia é fornecer atendimento nutricional a população carente de Palmas/TO
que realiza a cirurgia bariátrica no Hospital Geral Público de Palmas e que não tem
condições financeiras de arcar com o custeio de um nutricionista. Entretanto, todos os
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pacientes que tenham interesse, podem ser atendidos pelo projeto. Os atendimentos
serão realizados no Ambulatório de Nutrição da UFT, sendo os pacientes atendidos
semanalmente por alunos do curso, que serão previamente capacitados. Serão realizados
atendimentos pré e pós operatório, visando melhoria no consumo alimentar,
minimização de complicações pós operatória, e principalmente melhoria na qualidade
de vida destas pessoas. Os atendimentos visam suprir uma carência de profissionais na
região para atendimento deste publico especial.
COMO ACESSAR:
Entre em Contato com a PROEX
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Por telefone: (63) 32328036
Por e-mail: proex@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proex

Internato Rural de Medicina
A proposta do Internato Rural de Medicina é fornecer atendimento a população
dos município do interior do Estado. Os atendimentos serão realizados pelos alunos do
curso de Medicina. Os atendimentos visam suprir uma carência de profissionais na
região para atendimento da população carente.
O Internato Rural de Medicina é o último módulo da graduação de medicina, os
alunos após passar por todas as etapas de formação fazem atendimento nas unidades
básicas de saúde nos municípios sobre a orientação de preceptores. Para viabilizar essa
etapa a UFT firma parceria com as prefeituras locais, as quais são responsáveis pela
estadia e alimentação dos estudantes e permissão para que os mesmos possam realizar
os atendimentos de saúde.
COMO ACESSAR:
Entre em Contato com a PROEX
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Por telefone: (63) 32328036
Por e-mail: proex@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proex
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Programa incubadora de empresas da Universidade Federal do Tocantins–
INUFT:
Iniciativa voltada para o desenvolvimento local de forma articulada e
sustentável. A proposta, de trabalho visa fomentar desenvolvimento local sustentável e a
qualificação profissional, valorizando perspectivas de inovações dos empreendimentos
locais e regionais. Trata-se de uma proposta de estímulo ao empreendedorismo, visando
difundir esta prática na Instituição, principalmente em áreas que estão sendo procuradas
pelo mercado.
Deste modo este programa busca ser agente do desenvolvimento econômico
participando do processo de formação de empreendedores e empresas, visando a
abertura de caminho à transformação de ideias em produtos, processos ou serviços,
legalização, criação e maturação de empresas por meio do acesso a uma infraestrutura
de apoio.
COMO ACESSAR:
Entre em Contato com a PROEX
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Por telefone: (63) 32328036
Por e-mail: proex@uft.edu.br
Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/institucional/proex
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4 – SERVIÇOS DIVERSOS

4.1. Assistência Jurídica
Os escritórios modelos da UFT são uma extensão do Curso de Direito da
Universidade que dá a oportunidade aos alunos do curso de assistirem juridicamente a
população carente de Palmas, buscando a conciliação e a proposição das ações judiciais
que forem pertinentes a cada caso. Existem dois escritórios um dedicado a causas
estaduais e outro dedicado a causas federais.
Os atendimentos são orientados pelos professores do curso de Direito, que
também acompanham os processos.
Geralmente são feitos divórcios, execuções de pensões alimentícias, cobranças,
discussões sobre guarda de menores, problemas com contratos, etc.
Os escritórios modelo não atende causas trabalhistas ou criminais.
Para ser atendido pelo escritório modelo é necessário:
Comprovar carência Financeira; é considerada carente a pessoa que tem renda
pessoal menor que um salário mínimo atual (R$ 880,00). A renda pode ser maior que
isto, mas o valor total da renda deve ser dividido pelo número de dependentes e este
resultado deve ser menor que o salário mínimo.
COORDENADORA: Renata Rocha
COMO ACESSAR:
ESCRITÓRIO MODELO ESTADUAL

Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 14h às 17:30h
Fora destes horários não há atendimento ao publico, somente expediente interno
Por telefone: (63) 3217-1988
Por e-mail: emestadual@uft.edu.br
Endereço: Fórum de Palmas, AV: Teotônio Segurado, Paço Municipal, CEP:
77021-900.
ESCRITÓRIO MODELO FEDERAL
Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 14h às 17:30h
Fora destes horários não há atendimento ao publico, somente expediente interno
Por telefone: (63) 3217-1988
Por e-mail : emestadual@uft.edu.br
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Endereço: Prédio da Justiça Federal, 201 Norte Av Joaquim Teotônio Segurado,
- lt-3 cj-1 - - Plano Diretor Norte - Palmas, TO - Cep: 77001-128
4.2 – Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Tocantins (SISBIB) é
formado pelas bibliotecas dos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema,
Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. Em Araguaína, a biblioteca é dividida em
duas unidades: EMVZ (Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia) e unidade de
Licenciaturas.
O conjunto composto por oito bibliotecas é responsável pelo oferecimento à
comunidade universitária de serviços e produtos de informação necessários ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFT, bem como de
acervos específicos em suas áreas de atuação e abrangência.
O Sistema de Bibliotecas atende tanto aos usuários da comunidade interna
(alunos da graduação e pós-graduação, professores, e funcionários), como os usuários
da comunidade externa – de outras instituições, pesquisadores, alunos de intercâmbio e
demais visitantes.
Membros da comunidade em geral podem consultar o acervo, mas não podem
emprestar livros.
COMO ACESSAR
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábados: 8h ás
12h.
Pelo site: http://www.site.uft.edu.br/painel/painel.php
4.3 – Restaurante Universitário
Os restaurantes Universitários da UFT azem parte da política de assistência
estudantil da instituição e têm como finalidade fornecer refeições balanceadas,
higiênicas e de baixo custo à comunidade universitária.
Os RUs têm uma capacidade para atender a demanda de até 2,5 mil refeições por
dia. Gerenciados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Proest), os
RUs da UFT também funcionam como laboratório e campo de estágio para alunos de
graduação do Curso de Nutrição.
COMO ACESSAR
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, exceto em feriados.
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Almoço: das 11h ás 14 h.
Jantar: das 17 ás 19 h.
Responsável: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantins e Comunitários (PROEST)
Diretoria de Assuntos Comunitários (DAC)
Coordenadora: Giselli Tamarozzi
Telefone: 3232-8322
Email:dac@uft.edu.br
RU do Câmpus de Palmas - (63) 3232-8356 | (63) 3232-8263
RU do Câmpus de Araguaína - (63) 2112-2150
E-mail: ru@uft.edu.br
Site: www.uft.edu.br/ru

4.4.1 Carteirinha do Restaurante Universitário
Quem pode ter: Alunos, Professores, Técnicos-administrativos e Funcionários
que prestam serviços terceirizados à UFT.
Onde solicitar: Em Palmas, na Proest (Sala 102, Bloco IV - Reitoria), com
Nathália (recepcionista).
Em Araguaína, no próprio RU, com o fiscal do contrato.
Documentos necessários:
Documento de identificação original com foto
Foto 3x4
Atestado de matrícula (se aluno)
Contracheque ou outro comprovante de vínculo (se servidor)
Prazo: as carteirinhas do RU ficam prontas em cerca de oito dias.
Perdeu sua carteirinha do RU? O que fazer:
Registrar Boletim de Ocorrência na polícia
Munido do B.O. e dos demais documentos necessários para emissão da
carteirinha, dirigir-se diretamente à gráfica Copiadora Exata (na Quadra 104 Norte, Av.
NE 01, Lt. 19, SLS 03/04, em Palmas) e solicitar a segunda-via.
Observação: a primeira via da carteirinha é emitida gratuitamente, mas para
solicitar a segunda via o usuário deve arcar com o custo da impressão.
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4.4. Casa do Estudante
Os estudantes da Universidade Federal do Tocantins contam com Casas de
Estudante nas cidades de Arraias, Araguaína, Gurupi, Palmas, Porto Nacional e
Tocantinópolis para atender aos alunos em geral que necessitam de suporte para se
manter estudando nestas cidades. Existem ainda outras três casas exclusivas para os
estudantes indígenas localizadas nas cidades de Palmas, Miracema e Araguaína
mantidas pela União dos Estudantes Indígenas do Tocantins (Uneit).
As Casas de Estudante, somadas, têm capacidade para comportar cerca de 300
alunos. Os imóveis onde elas funcionam pertencem ao estado do Tocantins e ao
município (no caso de Araguaína), e são administradas por comissões estudantis
próprias, eleitas pelos moradores. A exceção é a Casa de Tocantinópolis, que está
localizada junto ao câmpus da UFT e é administrada pela Universidade.
As seleções de moradores são realizadas pela administração de cada casa, por
meio de editais próprios, observando a disponibilidade de vagas e considerando a
análise socioeconômica dos candidatos.
As Casas de Estudante contam com o apoio da UFT por meio da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Comunitários (Proest) e da Diretoria de Assuntos Estudantis
(DAC). Além disso, os estudantes da UFT em situação de vulnerabilidade
socioeconômica podem contar com outros programas que fazem parte da política de
assistência estudantil da Universidade, dentre eles o Bolsa Permanência e o Auxílio
Alimentação.
COMO ACESSAR
■Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábados: 8h
ás 12h.
Responsável: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantins e Comunitários (PROEST)
Telefone: 3232-8322
Email:dac@uft.edu.br
■Pelo site: http://ww1.uft.edu.br/index.php/institucional/pro-reitorias/proest

4.5. Editora da UFT

A Editora da Universidade Federal do Tocantins (EDUFT) tem por objetivo
editar ou coeditar e publicar material de qualidade e relevância científica, técnica,
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cultural e/ou didática de forma a atender aos interesses do ensino, da pesquisa e da
extensão, e incentivar a sua produção.
Os editais possuem o objetivo de difundir e estimular a produção acadêmica e
técnico-científica tanto de docentes quanto de técnicos administrativos da universidade.
Buscam ainda contemplar livros impressos e, também, E-books em formatos PDF ou
EPUB a fim de estimular a acessibilidade da produção a partir de indexadores nacionais
e internacionais. Adicionalmente, visam incentivar a produção literária, cultural e
histórica do estado do Tocantins, em especial, de escritores regionais, contemplando
inclusive, a comunidade externa com financiamento específico.
A EdUFT também visa oferecer um padrão de qualidade aos livros produzidos
pela UFT, com base na adequação das propostas às expectativas da CAPES pelo o
sistema qualis livro. Adicionalmente, busca oferecer ao pesquisador-autor a facilidade
de publicar em sua própria instituição, isentando-o do trabalho burocrático de lidar com
o recurso público, mediando ainda a relação autor e gráfica. Além de produzir os livros,
a editora ainda desenvolve um trabalho para divulgação dessa produção em eventos
específicos como semanas acadêmicas, feiras, bienais e cafés literários, além de destinar
parte dessa produção para bibliotecas de outras universidades do país.

COMO ACESSAR
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 08 h as 12 h das 14 h ás
18h.
Pelo

site:

http://ww1.uft.edu.br/index.php/institucional/orgaos-

complementares/editora-universitaria-eduft
Responsável: Diretoria de Divulgação Científica da Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (Propesq),
Telefone: 3232-83 01
Email: editora@uft.edu.br
■Telefones: (63) 3232-8301
■Site:www.uft.edu.br/editora

4.6. Concursos UFT
Para trabalhar na UFT é necessário realizar concurso público para os cargos
efetivos ou processos seletivos, em conformidade com o disposto no Artigo 37 da
Constituição Federal. Os concursos públicos visam atender a duas carreiras de
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servidores: a de docentes do magistério superior, tratada pela Lei nº 12.722/2006, e a de
técnicos-administrativos em educação, de acordo com a Lei nº 11.091/2005. Os
processos seletivos atendem a situações previstas na Lei nº 8.745/1993 e têm caráter de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição
Federal. Esses processos seletivos são realizados para a contratação de professores
substitutos e podem ter a duração de até dois anos.
SAIBA MAIS:
Responsável: Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGDEP
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 08 h as 12 h das 14 h ás
18h.
Pelo site: http:// http://ww1.uft.edu.br/index.php/institucional/pro-reitorias/proad
Pelo site: http://www.copese.uft.edu.br/
Pró-reitora: Erica Lissandra Bertolossi Dantas
Telefone: 3232-80 40
Email: ddh@uft.edu.br
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7 – ELABORAÇÃO

Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento
Eduardo Andreas Lemus Erasmo

Diretoria de Avaliação
Michelle Trombini Duarte

Estatística e Informação
Radi Melo Martins
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